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                           JOHDANTO 

 

Tämä pro gradu -tutkielma tutkii sitä, miten ja mistä näkökulmista 

maahanmuuttajanaisia käsiteltiin Suomen maahanmuuttohallinnon 

neuvottelukunnissa vuosina 1988–2005. Tutkielman aihepiiriin minut johdatteli 

sosiaali- ja terveysministeriössä vuonna 2012 suorittamani harjoittelujakso, jonka 

aikana tein tilastotietoon nojaavan muistion Suomen maahanmuuttajien 

lähihistoriasta sukupuolierojen näkökulmasta. Kiinnostukseni Suomen 

maahanmuuton- ja maahanmuuttopolitiikan historiaa kohtaan heräsi 

harjoittelujakson aikana. Se, ettei Suomen maahanmuuttopolitiikan historiasta ole 

tehty laajempaa tutkimusta maahanmuuttajanaisten käsittelyn näkökulmasta on 

tärkein perusteluni tälle pro gradu –tutkielmalle. 

Maahanmuuttopolitiikka ilmiönä kohtaa heti alkuun sen lähtökohdan, ettei 

valtiollista maahanmuuttopolitiikkaa voi olla olemassa ilman 

maahanmuuttohallintoa. Maahanmuuttopolitiikalla ei kuitenkaan tarkoiteta 

pelkästään poliittisia ohjelmia, vaan myös maahanmuuttajia koskettavien asioiden 

hallinnointia, viranomaisten päätöksentekoa, lakien säätämistä, osallistumista 

kansainväliseen yhteistyöhön ja käytäntöjen linjaamista.
1
 

Suhteessa Suomessa asuviin maahanmuuttajiin valtio luo ja uusintaa etuoikeuksien 

ja suosimisen, mutta toisaalta myös syrjinnän ja ulossulkemisen järjestelmää, jossa 

maahanmuuttajien asemaa määrittelevä lainsäädäntö ja hallintokäytännöt 

lupamenettelyineen olivat yksi keskeinen ilmentymä. Maahanmuuttopolitiikka on 

viime kädessä valtion juridisoituja asenteita maahanmuuttajia ja heidän asemaansa 

kohtaan, ne voivat vaihdella riippuen kyseessä olevan maahanmuuttajan 

kansallisuudesta tai maahanmuuton oletetusta syystä.2 On perusteltua olettaa, että 

valtiolla on juridisia asenteita myös maahanmuuttajan sukupuolta kohtaan.  

Maahanmuuttopolitiikan historian tutkimus on tapa tutkia 

maahanmuuttohallinnon historiallista ruumiillistumista. Maahanmuuttopolitiikka 

ei aseta kiistanalaiseksi ainoastaan valtion, suvereniteetin ja kansalaisuuden 

käsitettä, vaan samalla valtionhallinnon ja valtiovallan itsessään. Valtiovalta joutuu 

                                                                                              
1 Leitzinger 2008b, 16. 

2 Forsander 2002a, 15. 
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historiallisessa jatkumossa alati määrittelemään itseään ja omaa käsitystään 

kansallisesta identiteetistä, kun se määrittelee maahanmuuttajien, siis vieraan, 

asemaan ja oikeuksiin liittyvää normistoa.
3
  

Maahanmuuttopolitiikka on ollut Suomessa siitä erikoinen politiikan lohko, että 

meni pitkään ennen kuin juuri kukaan poliitikko tohti ottaa siihen poliittisesti 

kantaa. Tämä johtui pitkälti maahanmuuttopolitiikan arkaluonteisuudesta ja 

monimutkaisuudesta. Maahanmuuttopolitiikka jäi siis virkamiesten vastuulle, joka 

vaikutti merkittävästi sen muotoon, kehitykseen ja painopisteisiin. 

Maahanmuuttopolitiikka muotoutui käytännön lupahallinnossa.
4  

Tutkielmani pyrkii löytämään vastauksen sille, kuinka Suomen 

maahanmuuttohallinnon neuvottelukunnat vuosina 1988–2005 ottivat huomioon 

maahanmuuttajanaiset. Tutkielmani tutkii siis Suomen maahanmuuttopolitiikan- 

ja hallinnon historiaa sukupuolen näkökulmasta. Välillisesti tutkielma tuottaa 

tietoa myös maahanmuuttajanaisten historiasta.  

Vuoden 1997 pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan työryhmämuistio 

Maahanmuuttajanaiset Suomessa oli tällä saralla uraauurtava tapahtuma. 

Tutkimuskysymyksistä tärkein onkin, miksi maahanmuuttopolitiikassa ja muuten 

niin marginaalissa ollut maahanmuuttajanaisten asema nousi 

maahanmuuttopoliittisen suunnittelun keskelle työryhmämuistion julkaisun 

myötä.   

Maahanmuuttotutkimuksessa ei ole osoitettu paljoakaan kiinnostusta sitä kohtaan, 

miten vastaanottavan yhteiskunnan keskeiset instituutiot muovaavat 

maahanmuuttajien asemaa yhteiskunnassa.5 Maahanmuuttajanaisten historiasta 

Suomessa ei ole tehty yhtään perusteosta. Tämän tutkielman ei ole tarkoitus olla 

maahanmuuttajanaisten historian perusteos, koska se vaatisi väitöskirjalaajuisen 

perustyön taakseen. Oman tutkielmani tarkoitus on täydentää maahanmuuttajien 

asemaa hallinnoivien instituutioiden historiantutkimusta. 

 

 

                                                                                              
3 
Blomberg 2001, 91. 

4
 Siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan seminaariraportti 11.–12.6.1991:, et al.  

5
 Forsander 2002a, 12. 
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Tutkimustilanne 

Maahanmuuton tutkimus Suomessa on korostuneen painottunutta maasta 

muuton tutkimukseen eli käytännössä suomalaisen siirtolaisuuden tutkimukseen 

keskittyen ruotsin- ja amerikansuomalaisiin. Maastamuuttotutkimuksen osuus 

kaikesta maahanmuuttotutkimuksesta, joka siis käsittää suomalaisten muuton 

muualle, on osapuilleen 70 %. Suurin osa maahanmuuttotutkimuksesta on 

yhteiskunta- ja kasvatustieteellistä. Maahanmuuttotutkimukselle ominainen ilmiö 

on sen monitieteellisyys, koska maahanmuutto ilmiönä on niin laaja, ettei sitä voi 

lähestyä puhtaasti vain yhden tieteenalan näkökulmasta. Maahanmuuttoa tutkivan 

tulee perehtyä maahanmuuton ilmiöön kauttaaltaan.  

Historiatieteisiin sijoittuvia maahanmuuttotutkimuksia vuosina 1999–2004 tehtiin 

yhteensä 12 % kaikista maahanmuuttotutkimuksista. Vastoin kuin voisi olettaa, 

maahanmuuttohistoria ei ole kovinkaan suosittu historiantutkimuksen kohde.6 

Suomessa ei ole tehty maahanmuuttopolitiikan ja maahanmuuton 

sukupuolittuneisuuden historiallisista yhteyksistä laajaa analyysiä. Tutkijat ovat 

kuitenkin tulleet siihen tulokseen, että monissa läntisissä maissa maahanmuuttoa 

ja maahanmuuttajien oloja säätelevä politiikka ja lainsäädäntö kohtelevat 

maahanmuuttajanaisia eri tavalla kuin olisi alun perin ollut tarkoitus.7 

Sosiologi ANNIKA FORSANDER on tutkinut laajasti maahanmuuttajien 

työmarkkina-asemaa ja työllistymistä Suomessa. Osassa hänen tutkimusta sivutaan 

myös maahanmuuttajanaisten kysymyksiä erityisesti työllisyyden näkökulmasta. 

Forsanderin teos Luottamuksen ehdot – Maahanmuuttajat 1990-luvun suomalaisilla 

työmarkkinoilla sekä hänen toimittamansa Immigration and Economy in the 

Globalization Process – Case Finland ovat tutkielmani kannalta olennaisia 

perusteoksia.  

TUOMAS MARTIKAISEN, PASI SAUKKOSEN ja MINNA SÄÄVÄLÄN toimittama 

monitieteellinen ja aihepiireittäin Suomen maahanmuuttajia ja heihin liittyviä 

ilmiöitä esittelevä yleisteos Muuttajat – kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen 

yhteiskunta antaa taustatietoa muuttoliikkeiden sukupuolittuneista vaikutuksista 

niin maahanmuuttajanaisten kuin suomalaisen yhteiskunnan kohdalla.  

                                                                                              
6 Leitzinger 2008b, 18. 
7 
Forsander 2002a, 41–42. 
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SAARA PELLANDERIN poliittisen historian alan artikkeli Invisible suspects: 

Marriage migrants in Finnish immigration policy debates of the 1990s käy läpi 

avioliittomuuttajanaisten käsittelyä Suomen parlamentaarisessa 

maahanmuuttopoliittisessa keskustelussa 1990-luvulla ja antaa tärkeää taustatietoa 

maahanmuuttajanaisten rakenteellisen tutkimuksen menetelmällisistä taustoista. 

TIINA SALMION Siirtolaisuus-Migration-lehden julkaisema artikkeli Kylmän 

sodan loppuminen ja EU-jäsenyys muuttivat Suomen maahanmuuttopolitiikkaa 

antaa lisätyökaluja tulkita viranomaislähteiden laajempia maahanmuuttopolitiikan 

linjauksia hallintokielen takaa. 

VÄESTÖLIITTO on julkaissut kaksi laajaa TUOMAS MARTIKAISEN JA MARJA 

TIILIKAISEN toimittamaa julkaisua, joissa maahanmuuttajanaisten työllisyyttä 

käsitellään merkittävissä määrin hyödyntäen suomalaisen 

maahanmuuttotutkimuksen kokeneimpia tutkijoita. Maahanmuuttajanaiset: 

kotoutuminen, perhe ja työ (2007) käsittelee Suomen maahanmuuttajanaisten 

asemaa ikään kuin perinteisestä ongelmakeskeistä näkökulmasta. Menestyvät 

maahanmuuttajanaiset (2008) taas argumentoi haastatteluiden pohjalta, kuinka 

Suomen yhteiskuntaan integroituneet ja työelämässä menestyneet 

maahanmuuttajanaiset ovat voittaneet yhteiskunnan rakenteelliset ja kulttuuriset 

esteet. Menestyvät maahanmuuttajanaiset voidaan nähdä Maahanmuuttajanaiset: 

kotoutuminen, perhe ja työ-julkaisun vasta-argumenttina – miten ja millä keinoin 

menestyneet maahanmuuttajanaiset ovat menestyneet työelämässä. Väestöliitto 

itse esittää nämä kaksi julkaisua tietynlaisina perusteoksina 

maahanmuuttajanaisten asemasta. Historiantutkimuksen näkökulmasta näissä 

kahdessa teoksessa on silti heikohkosti tietoa maahanmuuttajanaisten historiasta. 

ANTERO LEITZINGER on Suomen maahanmuuttohistorian yleisteoksissaan 

Ulkomaalaiset Suomessa 1812–1973 ja Ulkomaalaispolitiikka Suomessa 1812–1973 

sivunnut maahanmuuttajanaisten historiaa tutkivan perustutkimuksen 

tarpeellisuutta. Maahanmuuttajanaisten historiantutkimusta ei todella ole juuri 

lainkaan. Ainoa maahanmuuttajanaisten historiaa käsittelevä teksti on Leitzingerin 

sveitsiläisnaisten historiaa Suomessa käsittelevä artikkeli.8 Oma pro graduni pyrkii 

luonnollisesti vastaamaan tuohon tarpeeseen, mutta samaan hengenvetoon on 

                                                                                              
8 Maahanmuuttovirasto, elektr. dokumentti. 
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todettava, että Suomen maahanmuuttajanaisten historian perusteos vaatisi 

taakseen vähintään väitöskirjan laajuisen perustyön. 

Kolmas lähtökohta aiemman tutkimustilanteen selvittämiselle on Suomen 

maahanmuuttohallinnon historia erityisesti 1980-luvulta lähtien. Tällä saralla 

vallitsee vähintään kohtuullinen tutkimustilanne. Leitzingerin Mansikkamaan 

vartijat on koko suomalaisen maahanmuuttohallinnon historian läpileikkaus, joka 

rakentuu hallintohistorian ja sen lukuisten hallinnollisten muutosten lisäksi 

maahanmuuttovirkamiesten haastatteluihin. Toinen Suomen 

maahanmuuttohallinnon historiaa käsittelevä teos on Suomen entisen 

ulkomaalaisvaltuutetun ANTTI SEPPÄLÄN teos Muukalainen ja virkavalta – 

Ulkomaalaishallinto Suomessa vuosina 1973–2003, joka on rajaukseltaan ja 

teemoiltaan erinomainen perusteos tutkielmani tueksi. Vaikka molemmat teokset 

perehtyvät aiheeseensa perin pohjin ja laajoihin maahanmuuttovirkamiesten 

haastatteluihin nojaten, niin on huomioitava, ettei kumpikaan teos ole tieteellistä 

historiankirjoitusta. 

ELEONORE KOFMANIN, ANNIE PHIZACKLEAN, PARVALI RAGHURAMIN ja 

ROSEMARY SALESIN teos Gender and International Migration in Europe käsittelee 

Eurooppaan suuntautuneiden kansainvälisten muuttoliikkeiden historiaa ja 

vaikutuksia maahanmuuttajanaisten näkökulmasta sekä esittelee 

sukupuolittunutta maahanmuuttopolitiikkaa ohjanneiden kansainvälisten 

ihmisoikeussopimusten historiaa. 

Tutkimustehtävä 

Tutkielmani tärkein tutkimustehtävä on vastata siihen, milloin ja miksi 

maahanmuuttajanaiset ja heidän asemansa valvominen tuli osaksi 

maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntien toimintaa. Toinen keskeinen 

tutkimustehtäväni on tuoda esille tilanteet milloin maahanmuuttajanaisia 

käsiteltiin neuvottelukunnissa ihmisoikeusnäkökulmasta ja milloin 

työllisyysnäkökulmasta hallinnoitavana ihmisryhmänä. Yksi tutkimustehtävä on 

myös eritellä millä perustein näitä näkökulmia käytettiin ja mitkä eri tekijät niiden 

käyttämiseen vaikuttivat. 

Organisatorisesti maahanmuuttohallinnon poikkihallinnollisilla 

neuvottelukunnilla on ollut eniten valtaa puuttua Suomen 
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maahanmuuttopolitiikkaan vuosina 1988–2005. On tarpeen esitellä näiden kahden 

hallinnollisen elimen historiallisia muutoksia ja suhdetta Suomen 

maahanmuuttopolitiikkaan siltä osin, kuin ne liittyvät työvoimapolitiikan sekä 

ihmisoikeus- ja täten sukupuolinäkökulman nousuun maahanmuuttopolitiikassa.  

Maahanmuuttajanaisten käsittely ja huomioonottaminen hallinnossa on siis 

tutkielmani tärkein tutkimuskysymys, mutta käsittelen myös Suomen 

maahanmuuttopoliittista historiaa yleisemmällä tasolla, mutta siten, että kerronta 

keskittyy vahvasti maahanmuuttopolitiikan työvoima- ja ihmisoikeuspoliittisten 

näkökulmien historian käsittelyyn. Maahanmuuttajanaisia pidän erinomaisena 

tapausesimerkkinä Suomen maahanmuuttopolitiikan kehityksestä 1980-luvun 

lopun kylmän sodan ajasta 2000-luvun puoliväliin, hallituksen toisen 

maahanmuuttopoliittisen periaateohjelman kynnykselle. Perustutkimus Suomen 

maahanmuuttopolitiikan historiasta 1988–2005 ei gradun puitteissa ole 

mahdollista, mutta yhden ihmisryhmän, maahanmuuttajanaisten, käsittely 

työllisyys- ja ihmisoikeuspoliittisesta näkökulmasta muodostaa sopivan 

kysymyksenasettelun sekä tutkielman rakenteen että tutkimustulosten 

näkökulmasta. 

Tutkielman aikarajaus perustuu siihen, kuinka siirtolaisuusasiain 

neuvottelukunnan vuoden 1988 komiteamietintöä sovellettiin aikoinaan 

epävirallisena maahanmuuttopoliittisena ohjelmana.9 Myös työvoimapoliittisen 

näkökulman mukaantulo maahanmuuttopolitiikan sisältöihin on ajoitettavissa 

1980-luvun loppuun.10 Aikarajauksen loppupää, vuosi 2005, määrittyy pitkälti 

vuoden 2006 historian järjestyksessään toisen hallituksen 

maahanmuuttopoliittisen ohjelman mukaan. Vuonna 2005 tapahtui myös muutos 

ihmisoikeus- ja työvoimapoliittisen näkökulman suhteissa. Tuolloin 

työvoimapoliittiset tavoitteet ohittivat ensi kertaa ihmisoikeuspoliittiset tavoitteet 

maahanmuuttopolitiikassa.11 

Tutkimustehtävän kannalta on keskeistä maahanmuuttajanaisen käsite ja sen 

määrittely. Tutkijat ovat tässä luottaneet YK:n määritelmään. Sen mukaan 

maahanmuuttajanainen on sellainen naishenkilö, joka on muuttanut maahan, joka 

                                                                                              
9
 Lepola 2000, 377.  

10
 Leitzinger 2007b,  

11
 Onasch & Wiede 2013, 200–202. 
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on eri maa kuin se maa, jossa hän yleensä oleskelee sekä on asunut tuossa maassa 

vähintään vuoden ajan.12 

Pro gradu –tutkielmani  rakentuu kahden pääluvun varaan. Ensimmäisessä 

pääluvussa tutkin kuinka maahanmuuttajanaiset olivat esillä 

maahanmuuttohallinnon neuvottelukunnan julkaisuissa 

ihmisoikeusnäkökulmasta. Toisessa pääluvussa taas tutkin, miten 

neuvottelukunnassa maahanmuuttajanaisia käsiteltiin työllisyyden näkökulmasta. 

Tutkielman päärakenne on temaattinen, mutta päälukujen sisällä kronologinen. 

Lähteet ja menetelmät 

Kirjalliset lähteeni koostuvat Suomen maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntien 

julkaisuista. Maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntien tehtävinä oli seurata sekä 

kehittää kansallista maahanmuuttopolitiikkaa. Tutkielmani aikarajauksen aikana 

työministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimineita 

neuvottelukuntia olivat siirtolaisuusasiain neuvottelukunta (1970–1992), 

pakolaisasiain neuvottelukunta (1981–1992), pakolais- ja siirtolaisuusasiain 

neuvottelukunta (1992–1997) ja etnisten suhteiden neuvottelukunta (1998–2005). 

Neuvottelukuntien tuottamat julkaisut ovat luonteeltaan viranomaisjulkaisuja, 

joissa esitetään ehdotuksia Suomen maahanmuuttopolitiikan kehittämiseksi ja 

toisaalta seurataan ja kartoitetaan kansallisen maahanmuuttopolitiikan tilaa. 

Neuvottelukuntien kokoonpanot koostuivat eri ministeriöiden virkamiehistä, 

kansalaisjärjestöjen edustajista, työelämäosapuolista sekä alan tutkijoista. 

Neuvottelukunnat määrittelivät itsensä maahanmuuttopolitiikan 

sisällöntuottajiksi ilman osallistumista politiikan tekemisen konkreettisiin 

prosesseihin. 13 

Osan lähteistäni muodostavat maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntien 

jäseninä olleiden henkilöiden haastattelut, jotka valottavat hiljaista tietoa ja 

suhtautumista maahanmuuttajanaisten kysymyksiin sekä maahanmuuttopolitiikan 

historiaa julkisten linjausten takaa. Pidän poliittisen historian kenttätyön yhtenä 

peruspiirteenä sitä, että yhtäältä tiedon välittämistä leimaa luottamuksellisuus, 

mutta toisaalta haastatteluissa kerrotulla tiedolla toivotaan olevan myös julkisia, 

                                                                                              
12

 Kofman, Phizacklea, Raghuram & Sales 2000, 9. 
13

 Etnisten suhteiden neuvottelukunta 2003, 35. 
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poliittisiakin vaikutuksia.14 Tämän huomasin omakohtaisesti kerätessäni 

haastatteluaineistoja. Jokaisen haastattelemani ihmisen kokemukset 

maahanmuuttajanaisten käsittelystä maahanmuuttohallinnon neuvottelukunnissa 

perustuvat subjektiivisille käsityksille ja kokemuksille. 

Tutkielmani liikkuu historiantutkimuksen sisällä poliittisen historian, 

hallintohistorian, talous- ja sosiaalihistorian, lähihistorian sekä sukupuolihistorian 

alueilla. Tähän liittyen on syytä lainata Jussi Romsia, joka toteaa, että historian 

liian rankka jako eri osiin toimii erityisen huonosti siirtolaisuushistoriassa.
15 

 

Tutkielmani on ajallisesti lähihistoriaa, joten siihen tulee kiinnittää 

tutkimusmetodisesti erityishuomiota. Lähihistoriaa tutkiva kohtaa normaalia 

suurempia haasteita objektiivisuuden suhteen ja lähihistorian tapahtumat voivat 

normaalia helpommin sekoittaa tutkijan kyvyn objektiivisuuteen ja 

tutkimuskohteen oikeudenmukaiseen kohteluun.16 Maahanmuuttokäsitteet eivät 

ole yksioikoisia asioita ja toivon lukijan kiinnittävän niihin erityistä huomiota.17 

Hallintohistoria tutkii hallinnon menneisyyttä ja sen muutosta tai 

muuttumattomuutta. Hallinto historiantutkimuksen kohteena on 

menetelmällisesti moniulotteinen. Hallintohistoriassa hallinto ymmärretään 

rakenteeksi, virkamiehistöksi, toiminnaksi, prosessiksi, ideologiaksi ja hallinnaksi 

tutkittiinpa sitten antiikin aikaa tai lähihistoriaa. Tutkielman aiheen 

hallintohistoriaan liittyen suosittelen lukijaa vilkaisemaan työn lopussa löytyvää 

liitettä 2.18  

Pääasiallisena tutkimusmetodinani käytän historioitsija Carole Bacchin WPR-

lähestymistapaa (What´s the problem represented to be?), jonka avulla politiikan 

aloja tutkitaan ongelmalähtöisesti. Ongelmalähtöisyys on korostunutta sekä 

lähteissäni että maahanmuuton, maahanmuuttopolitiikan ja 

sukupuolentutkimuksen tieteenaloilla. WPR korostaa asiantuntijavallan 

asenteellisuutta ja poliittisuutta. WPR-menetelmä perustuu käsitykseen, jonka 

mukaan kaikki hallinnon asiantuntijoiden laatimat raportit ja tutkimukset ovat 

                                                                                              
14

 Thompson 1978, et al. 
15

 Roms 2004, 7. 
16 

Soikkanen, passim. 
17

 Maahanmuuttovirasto 2011, elektr. dokumentti. Kts. liite 1. 
18

 Tiihonen 1987, 53. Kts. liite 2. 
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poliittisia toimia, joilla on sosiaalisia vaikutuksia. WPR–menetelmä soveltuu 

sellaisten politiikan sektorien tutkimiseen, jotka yleisesti nähdään jo 

lähtökohtaisesti ongelmalähtöisinä, kuten juuri maahanmuuttajanaiset.
19

 

Maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntalaitos lähdemateriaalin tuottajana on 

sellainen instituutio ja poliittinen toimija, johon WPR-menetelmää yleensä 

sovelletaan.  

 

Sukupuolihistoriaa tutkittaessa täytyy pitää mielessä keskeiset sukupuolihistorian 

metodit. Etupäässä käytän tutkielmassani sukupuolen valtavirtaistamisen metodia. 

Käytän myös sosiaalista analyysiä, jossa se, miten sukupuoli tunnistettiin ja miten 

sukupuolta käsiteltiin, tuodaan lähdeaineistosta esiin.20 Omassa tutkielmassani 

näiden sukupuolihistorian metodien soveltaminen oli käytännössä sitä, että etsin 

ja tunnistin painetusta lähdeaineistosta viittaukset maahanmuuttajanaisiin sekä 

laajempiin asiayhteyksiin, joissa heihin liittyneet kysymykset nähtiin. 

 

Koska tutkielman yksi lähdeaineisto on maahanmuuttohallinnon 

neuvottelukunnissa olleiden henkilöiden haastattelut, olen kiinnittänyt 

erityishuomiota muistitietohistorian ominaispiirteisiin ja ottanut huomioon sen 

metodit. Ihmiseen muistiin perustuvan tiedon luotettavuutta kohtaan tulee olla 

kriittinen, vaikka tutkimukseni aikarajaus onkin lähihistoriaa.21 

 

Historiallinen tausta 

Maantieteellisen rajauksen mukaan Suomen ensimmäisinä maahanmuuttajina 

pidetään 1600-luvulla Ruotsin sisällä Suomeen karkotettuja romaneja. 1800-luvulla 

merkittäviä muuttoliikkeitä Suomeen oli turkinsukuisten tataarien tulo Venäjältä 

sekä tehtailijoiden ja käsityöläisten virrat Iso-Britanniasta ja Keski-Euroopasta, 

eritoten Saksasta ja Sveitsistä.22 

Jo 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa rajoitettiin muun muassa venäläis-, 

juutalais- ja tataarimaahanmuuttajien oikeutta ja mahdollisuuksia 

maahanmuuttoon, työntekoon ja elinkeinonharjoittamiseen. Jo ajalla ennen 

                                                                                              
19

 Bacchi 2007, elektr. dokumentti. 
20

 Canning 2006, passim.  
21

 Dunaway & Baum 1996, passim.  
22

 Leitzinger 2008b, et al. 
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Suomen itsenäisyyttä ja omaa maahanmuuttopolitiikkaa kontrolloitiin 

maahanmuuttajien elinoloja.
23

 Työllisyyden käsittely maahanmuuttajien 

yhteydessä ei ole ollut vain maahanmuuton modernille ajalle tyypillinen ilmiö.  

Nykyisenlainen moderni valtioraja syntyi itsenäisyyden ajan alussa 1920- ja 1930-

luvuilla, samaan aikaan, kun Suomen ja Neuvosto-Venäjän/Neuvostoliiton välille 

syntyi ideologinen kuilu ja tiukka poliittinen vastakkainasettelu. Vasta silloin raja 

sulkeutui, ja ihmisten ja tavaroiden liike rajan yli saatiin viranomaisten kontrollin 

alle.
24

 

Venäjältä tulleiden etnisesti heterogeenisten pakolaisten tulo vaikutti 

pakolaishallintoon. Venäjän vallankumousta paenneita pakolaisia oli Suomessa 

vuonna 1922 enimmillään yli 33 000, johon reagoitiin perustamalla vuonna 1922 

valtion pakolaisavustuskeskus.25 Pakolaisavustuskeskuksen perustaminen merkitsi 

lähes koko maan kattaneen pakolaishuoltoverkoston syntymistä, josta Suomi 

saikin kiitosta kansainvälisissä yhteyksissä eikä Kansainliitolla ollut aihetta 

huomautuksiin niin kuin monen muun Euroopan maan kohdalla.26 Suomen 

maahanmuuttohallinnon kannalta merkittävät tapahtumat, kuten Venäjältä 

tulleiden pakolaisten aalto ovat vaatineet mittavia maahanmuuttopoliittisia 

linjauksia ja hallinnollisia muutoksia, vaikka ne onkin osaksi unohdutettu ja 

sivuutettu maahanmuuton historiantutkimuksessa. Nykypäivän kontekstissa 1920-

lukujen pakolaishallinnolliset tapahtumat Suomessa olivat merkittävä osoitus siitä, 

että Suomessa oli kansainväliset mitat täyttänyttä maahanmuuttohallintoa jo 1920-

luvulla vaikkakin vain väliaikaisesti, koska sotien jälkeen maahanmuuttajamäärät 

romahtivat. 

Suomen osallisuus toisessa maailmansodassa jätti raskaat jäljet 

maahanmuuttopolitiikkaan. Suhteet Saksaan jatkosodan aikana vaikuttivat 

maahanmuuttopolitiikassa muun muassa siihen, että natsi-Saksan salainen poliisi 

Gestapo pääsi vaikuttamaan siihen, keitä ulkomaalaisia henkilöitä pidettiin 

Suomen sisäiselle turvallisuudelle vaarallisina ja otettiin kiinni. Sota-aikojen 

maahanmuuttopolitiikkaa ei muotoiltu vain Suomen omista lähtökohdista, vaikka 

                                                                                              
23

 Forsander 2002, 235. 
24

 Kokkonen, Jukka 2013, elektr. dokumentti. 
25 

Arkistojen portti, elektr. dokumentti & Siirtolaisasiain neuvottelukunnan 

komiteamietintö 1990:46, 82.  
26

 Nevalainen 1999, 124–125.  
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maassa oli tuolloin maahanmuuttajia enemmän kuin missään muussa 

Pohjoismaassa. Kylmän sodan aikana Suomen maahanmuuttopolitiikassa otettiin 

huomioon ennen kaikkea Neuvostoliiton intressit ja odotukset. 

Maahanmuuttopolitiikka nähtiin ensi kädessä ulko- ja turvallisuuspolitiikkana. 

Kylmän sodan jäljet jättivät Suomen maahanmuuttopolitiikkaan perinteen, jossa 

maahanmuuttoon suhtauduttiin äärikäytännöllisesti vain kyseisen hetken 

tarpeiden mukaan – päätavoitteena oli huolehtia maahantulon muodollisuuksista 

eli maahanpääsystä, oleskelun pituuden määrittelystä ja passivalvonnasta. 

Maahanmuuttajien asema yhteiskunnan  sisällä ei ollut juuri lainkaan esillä.
27  

Jatkosodan aikana vuosina 1943–1944 suoritettiin inkeriläisten pakolaisten siirrot 

Suomeen. Tuolloin Suomeen tuli Inkerinmaasta yhteensä liki 63 000 

suomensukuista inkeriläistä. Suomessa oli huutava tarve inkeriläisten tulolle, sillä 

maassa vallitsi sotavuosina ankara työvoimapula ja inkeriläisten siirrot nähtiinkin 

ensisijaisesti työvoimapoliittisena kysymyksenä.28 

Itsenäisen Suomen ensimmäisinä vuosina armeija vastasi 

maahanmuuttohallinnosta.  Tämän jälkeen tehtävää hoitivat vuoteen 1948 asti 

poliisiviranomaiset, ensin etsivän keskuspoliisin passiosasto ja sitten valtiollinen 

poliisi. Vuonna 1949 maahanmuuttohallinto annettiin sisäministeriön 

hallinnonalan vastuulle, jossa se pysyi 25 vuotta.29 

Päänavaus Suomen osallistumisessa kansainväliseen ihmisoikeuksiin perustuvaan 

pakolaispolitiikkaan oli vuonna 1968 ratifioitu YK:n pakolaisten oikeusasemaa 

koskeva yleissopimus, joka alun perin julistettiin Genevessä jo vuonna 1951. 

Geneven sopimus velvoitti vastaanottavia maita huolehtimaan pakolaisten 

oikeuksista ja hyvinvoinnista sekä määritti pakolaispolitiikan perusteet.30  

 

Vaikka Suomella voidaan sanoa olevan pitkät kokemukset maahanmuuttajista ja 

myös heidän hallinnoinnissaan, samalla on totta, että Suomen tilanne II 

maailmansodan jälkeen miltei katkaisi tuon kehityksen. Kylmän sodan aikana 

Suomen maahanmuuttajamäärät eivät olleet pitkään kovinkaan suuria, esimerkiksi 

vuonna 1970 Suomessa oli pohjoismaalaisia lukuun ottamatta vain noin 5500 

                                                                                              
27 

Leitzinger 2008b, et al. & Blomberg 2001, 56. 
28

 Nevalainen 1992, 271-274.  
29 

Seppälä 2004, et al. 
30 

Pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus 77/1968    
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maahanmuuttajaa.31 Suomen ensimmäinen maahanmuuttopolitiikkaa edistämään 

asetettu neuvottelukunta oli siirtolaisuusasiain neuvottelukunta, jonka 

valtioneuvosto asetti ulkoasiainministeriön yhteyteen vuonna 1970. Valtioneuvosto 

asetti ulkoasiainministeriön esittelystä marraskuun 19. päivänä 1970 

siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan selvittämään siirtolaisuudesta niin 

kotimaassa ja ulkosuomalaisten keskuudessa aiheutuvia ongelmia ja esittämään 

toimenpidesuosituksia, jotta ne voitaisiin riittävästi ottaa huomioon maamme 

yhteiskuntapolitiikassa.32 

Pakolaisasian neuvottelukunta taas toimi sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä 

vuosina 1981–1992 ja se perustettiin koordinoimaan pakolaisten asioita. Suomi oli 

1970-luvun chileläisten ja vietnamilaisten kiintiöpakolaisten vastaanoton myötä 

siirtynyt myös tekojen tasolla sitä sitovien kansainvälisten sopimusten ja UNHCR:n 

pakolaispolitiikan piiriin.33 

1980-luvun puolivälin jälkeen Suomeen kohdistunut maahanmuutto alkoi 

huomattavasti kasvaa. Tilastokeskuksen tilastojen mukaan Suomessa oli vuonna 

1988 hieman alle 19 000 ulkomaan kansalaista ja vuonna 1990 jo yli 26 000.34 Silti 

ulkomaan kansalaisten, hallinnollisesti siis maahanmuuttajien, osuus Suomen 

kansalaisista oli vielä häviävän pieni suhteessa muiden läntisten teollisuusmaiden 

maahanmuuttajamääriin. 1980-luvun lopun useiden kansainvälisen politiikan 

mullistuksien ja Suomen taloudellisen kasvun myötä maahanmuuttoa alettiin 

hallinnoida myös muutoin kuin rajavalvonnan ja passintarkastusten osalta. 

Maahanmuuttohallinnossa kiinnitettiin lisääntyvää huomiota maahanmuuttajien 

asemaan ja mahdollisuuksiin kiinnittyä osaksi suomalaista yhteiskuntaa. 1980-

luvun aikana maahanmuuttohallinnossa lisääntyi huomio maahanmuuttajien 

maahantulon sijaan heidän elinoloja kohtaan. Tässä yhteiskuntaan integroimisessa 

eli 1994 lähtien niin sanotussa kotouttamisessa tärkeitä tavoitteita olivat kielen 

oppiminen sekä suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemus, mutta kaikkein 

painavin tavoite oli työelämään osallistumisella eli työllistymisellä. 

 

                                                                                              
31

 Leitzinger 2008a, 111. 

32 
Siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan komiteamietintö 1990:46, 1. 

33
 Martikainen, Saukkonen & Säävälä 2013, 91. 

34 
Tilastokeskus  
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Suomen maahanmuuttopolitiikan historia lipui hiljalleen omien sekä ulkoisten 

olosuhteiden muuttuessa epäpolitiikasta suunnittelupolitiikkaan. Suomi teollistui 

verrattain myöhään ja se kehitti maallemme omintakeisen 

maahanmuuttopolitiikan mallin, jota ei voida verrata esimerkiksi muiden 

Pohjoismaiden vastaaviin huomioimatta sen erityisiä lähtökohtia.35 Tätä 

kehityskulkua kuvaavat hyvin maahanmuuttohallinnon neuvottelukunnat, joiden 

kokoonpanot, nimekkeet ja hallinnolliset yhteydet ovat aina vuodesta 1970 lähtien 

muuttuneet reagoiden Suomen maahanmuuttopolitiikan tarpeiden mukaan.  

 

Suomi ei voinut enää 1980-luvulta lähtien ohittaa maahanmuuttopolitiikassaan sen 

ratifioimia kansainvälisiä sopimuksia. Maailmanpolitiikassa maahanmuuttaja- ja 

erityisesti pakolaisnaiset nousivat pinnalle vuonna 1980, jolloin Kööpenhaminassa 

järjestetty ihmisoikeuskonferenssi esitti huolensa maahanmuuttajanaisiin 

kohdistuneita väärinkäytöksiä kohtaan. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR taas alkoi 

1980-luvun puolivälistä lähtien painottaa yhä enemmän pakolaisnaisten aseman 

turvaamista ja heidän asemaansa vastaanottavassa maassa.36  

 

Siirtolaisuusasiain neuvottelukunta SAN:n vuoden 1988 mietintö Suomen 

maahanmuutto- ja ulkomaalaispolitiikka sisälsi kattavan maahanmuuttopoliittisen 

toimenpide-ehdotusluettelon. Vuoden 1988 mietintö asettaa yhden rajapyykin 

Suomen maahanmuuttopoliittisessa historiassa, vaikka siirtolaisuusasiain 

neuvottelukunnan ohjelma oli virkamiesten, ei poliitikkojen käsialaa ja se 

juntattiin sisäministeriössä läpi salaisin menettelyin.37  Siirtolaisuusasiain 

neuvottelukunnan vuoden 1988 mietintö toimi paremman puutteessa 

epävirallisena maahanmuuttopoliittisena ohjelmana vuoteen 1997 asti.38  

Maahanmuuttopolitiikan säilyminen pitkään epäpoliittisena aiheena vaikutti 

siihen, että Suomen ensimmäinen hallituksen hyväksymä 

maahanmuuttopoliittinen ohjelma Hallittu maahanmuutto ja tehokas 

kotoutuminen valmistui vasta vuonna  1997.39 Maahanmuuttopolitiikkaa Suomessa 

on todellisuudessa harjoitettu jo kauan ennen tuota maahanmuuttopoliittista 

                                                                                              
35

 Pellander, 1. elektr. dokumentti. 
36

 Kofman, Phizacklea, Raghuram & Sales 2000, 74. 
37 

Salmio 2000, 6. 
38

 Lepola 2000, 377. 
39

 Maahanmuutto- ja pakolaistoimikunnan komiteamietintö 1997:5, et al. 
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periaateohjelmaa ja se tapahtui maahanmuuttohallinnossa vaikuttaneiden 

virkamiesten johdolla. 

Suomen maahanmuuttohallinto on dé facto järjestäytyneeltä historialtaan nuorta, 

kuten haastattelussa lausuttu näkemys edellä asian osuvasti ilmaisee: 

Yleensä (maahanmuutto)historiallisina asioina pidetään 1940- ja 50-tapahtumia, 

mutta maahanmuuttohallinnosta voidaan sanoa, että puhutaan historiasta 

puhuttaessa 1980-luvun lopusta ja 1990-luvun lopustakin.
40

 

Maahanmuuttopolitiikan sisälle syntyi 1990-luvun aikana kotouttamispolitiikka, 

joka säänteli maahanmuuttajien asemaa ja oikeuksia maan sisällä. 

Kotouttamispolitiikan eli integraatiopolitiikan tulo osaksi Suomen 

maahanmuuttopolitiikkaa kuvasi hyvin maahanmuuttopoliittisen historian uusinta 

aikakautta. Tuolloin kiinnitetään huomioita maahantulon muodollisuuksien ja 

rajapolitiikan lisäksi huomioita myös maahanmuuttajiin sisäpoliittisena eikä 

pelkästään ulko- ja turvallisuuspolitiikkana kysymyksenä, vaikka kansainväliset 

sopimukset toki velvoittivat tiettyihin politiikan sisältöihin.  

 

Tutkielmani aikarajauksen vuodet 1988–2005 sisältävät Suomen 

maahanmuuttopolitiikassa aikakauden kylmän sodan ajasta globalisoituneeseen ja 

maahanmuuttopoliittisesti huomattavan läpiorganisoituneeseen Suomeen, jossa 

maahanmuuttajanaisten hallinnointi oli kulkenut maahanmuuton 

muodollisuuksien huolehtimisesta aktiiviseen ja integraatiokeskeiseen malliin. 

 

Suomen maahanmuuttopolitiikka oli 1980- ja vielä 1990-luvullakin tilanteessa, 

jolloin siirtolaisuuspolitiikka eli työperäisiä muuttajia hallinnoiva politiikka ja 

pakolaispolitiikka elivät selkeän jaottelun aikaa: siirtolaiset ja pakolaiset nähtiin 

toisistaan poikkeavia maahanmuuttajaryhminä.  Valtioneuvoston päätöksellä 

vuonna 1992 ja maahanmuuttohallinnon virkamiesten hartaasta toiveesta nämä 

kaksi rinnakkain toiminutta neuvottelukuntaa yhdistettiin pakolais- ja 

siirtolaisuusasiain neuvottelukunnaksi työministeriön yhteyteen vuonna 1992.41 

 

                                                                                              
40 

Kuntaliiton neuvotteleva lakimies Antero Jaakkola Antti Seppälän kirjan Muukalaiset ja 

virkavalta – Ulkomaalaishallinto Suomessa 1973–2003 haastattelussa vuonna 2003. 
41 

Pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunta 1998, 2. 
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Pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunta PAKSI muuttui vuonna 1998 

Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO:ksi, joka keskittyi toiminnassaan yhä 

enemmän maahanmuuttajien aseman valvomiseen eikä niinkään ulkosuomalaisten 

asemaan tai raja- ja viisumipolitiikkaan. Tämä oli tietysti maahanmuuttajanaisten 

aseman seurannan kannalta myönteinen asia ja ETNO puuttuikin aktiivisesti 

maahanmuuttajanaisten asemassa ilmenneisiin epäkohtiin. 2000-luvun alussa 

ETNO paitsi antoi toimeksiannon maahanmuuttajanaisten asemaa käsitelleestä 

seminaarista, niin se myös otti laajemmin kantaa maahanmuuttajien sukupuolten 

tasa-arvon hallinnollisiin yhteyksiin valtionhallinnossa. ETNO näki 

maahanmuuttajien sukupuolten tasa-arvo keskeisenä osana 

maahanmuuttopolitiikkaa ja se nähtiin yhtenä onnistuneen 

maahanmuuttopolitiikan tavoitteista. 

Vuoden 1999 kotouttamislaki asettaa yhden rajapyykin maahanmuuttopolitiikan 

historiaan. Se oli mittava lakiuudistus, joka merkitsi sitä, että maahanmuuttajien 

asema otettiin jatkossa yhä enemmän huomioon. Kotouttamislaissa, kuten 

kotouttamispolitiikassa yleensä, maahanmuuttajien työllistäminen oli ensisijainen 

tavoite. Toisaalta siihen sisältyi myös sukupuolten tasa-arvon ja ihmisoikeuksien 

toteutumisen tavoite, eikä sitä voinut pitää ainoastaan ihmisoikeus- 

työllisyysnäkökulmaan painottuneena lakina.42 Tutkijat näkevät vuoden 1999 

kotouttamislain Suomen maahanmuuttopoliittisen historian niin suurena 

merkkitapahtumana, että vuodesta 1999 vuoteen 2005 vallinnut aikakausi nähdään 

humanitaarisen muuton aikakautena jolloin ihmisoikeusnäkökulmat olivat 

ensisijaisessa asemassa.43 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              
42

 Lepola 2000, 180. 
43

 Onasch & Wiede 2013, 200–202. 



18 
 

1. Maahanmuuttajanaiset ihmisoikeuskysymyksenä 

 

Suomi liittyi vuonna 1989 Euroopan neuvoston jäseneksi. Jäsenyyttä perusteltiin 

lähinnä ihmisoikeusasiana. Suomi oli jo ennen jäsenyyttään osallistunut 

ihmisoikeussopimuksia lukuun ottamatta kaikkeen Euroopan neuvoston 

toimintaan.  Jäsenyys oli merkittävä rajapyykki maahanmuuttopolitiikan 

ihmisoikeusnäkökulman kannalta ja se velvoitti maahanmuuttohallinnon 

virkamiehiä uudelleen tarkastelemaan maahanmuuttajia koskettavaa 

lainsäädäntöä ja sopimusvelvoitteita yhteensopivuutta maahanmuuttopolitiikassa. 

Tällöin kävi ilmeiseksi, ettei Suomen perusoikeusjärjestelmä vastannut 

ihmisoikeussopimusten vaatimaa tasoa.44 Puutteet ihmisoikeusnäkökulman 

noudattamisessa nousivat esille erityisesti maahanmuuttopolitiikassa - tarkemmin 

maahanmuuttajien asemassa. Huomattiin, että maahanmuuttopolitiikka ja sitä 

hallinnoiva maahanmuuttohallinto olivat suhtautuneet ylimalkaisesti ja jopa 

unohtaneet tietyt maahanmuuttajaryhmät. Yksi tällainen erityisryhmä oli 

maahanmuuttajanaiset. Maahanmuuttajanaisten kohdalla korostuivat 

kansainvälisten ihmisoikeussopimusten velvoitteet ja maahanmuuttohallinto oli 

lopulta pakotettu reagoimaan maahanmuuttopolitiikkaan, joka ei kiinnittänyt 

merkittävää huomiota maahanmuuttajanaisia kohtaan.  

 

Maahanmuuttajanaisten asemaa ja sen huomioon ottamista on ensisijaisesti 

pidetty ja perusteltu ihmisoikeuskysymyksenä. Keskeisenä parannusvaatimuksena 

maahanmuuttajanaisten asemalle on nähty nimenomaan maahanmuuttopolitiikan 

integraatiopolitiikan sektorin vastuulla ollut maahanmuuttajanaisten aseman 

tunnustaminen, seuraaminen ja suunnitteleminen.45 Tässä luvussa käsitellään, 

kuinka maahanmuuttohallinnon neuvottelukunnat käsittelivät 

maahanmuuttajanaisia ihmisoikeusnäkökulmasta. 

 

1.1. Ihmisoikeusnäkökulman herääminen 

 

Suomen maahanmuuttopolitiikan historiassa siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan 

(SAN) vuoden 1988 komiteamietintö Suomen pakolais- ja siirtolaisuuspolitiikan 

                                                                                              
44

 Lepola 2000, 130–131. 
45

 Vad Jonsson, Onasch, Pellander & Wickström 2013, et al. 
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perusteet oli ensimmäinen laajempi selvitys, jossa käytiin läpi 

maahanmuuttopolitiikan tilaa ja tehtiin muutosehdotuksia esiin tulleiden 

epäkohtien korjaamiseksi.46 Tarvetta oli, koska maahanmuutto muidenkin kuin 

ulkosuomalaisten paluumuuttajien kohdalla oli kasvussa ja maahanmuuttajia 

säätelevissä laeissa sekä maahanmuuttopolitiikassa oli lukuisia epäkohtia, joista 

maahanmuuttajanaisten kysymys muodosti yhden.47 Kaiken kaikkiaan vuoden 1988 

komiteanmietinnön maahanmuuttajiin sovellettava ihmisoikeuslinja oli vielä 

epäselvä eikä erityisen heikossa asemassa olevia maahanmuuttajaryhmiä vielä 

eritelty muuten kuin mainitsemalla, että tällaisia ryhmiä oli ja että he tarvitsivat 

erityishuomiota. 

SAN:n vuoden 1988 komiteanmietinnössä maahanmuuttajanaisiin liittyvät 

kysymykset nähtiin oikeusturvaan liittyvinä ongelmina. Maahanmuuttajanaisten 

oikeusturvaa pidettiin heikkona eritoten avioerotilanteissa, joissa 

maahanmuuttajanaisten nähtiin kohtaavan huomattavaa riskiä jäädä ikään kuin 

tyhjän päälle.48 Oikeusturva nähtiin osana maahanmuuttajan ihmis- ja 

perusoikeuksia, ja se oli 1990-luvun maahanmuuttopoliittisen 

ihmisoikeusnäkökulman heräämisen ajan ensimmäisiä huomioita, johon todella 

reagoitiin.49  

SAN määritteli vuoden 1988 komiteanmietinnössään maahanmuuttajien perus- ja 

ihmisoikeusaseman ja maahanmuuttopolitiikan suhteen seuraavasti: 

Ulkomaalaisten perusoikeuksien osalta Suomen ulkomaalaispolitiikkaa kuitenkin 

tulisi vielä kehittää, jotta se vastaisi kansainvälisesti yleisesti hyväksyttyjä 

periaatteita ja mm. muiden Pohjoismaiden ulkomaalaispolitiikkaa. Neuvottelukunta 

pitää siten erittäin tärkeänä ulkomaalaisten perusoikeuksia koskevan lainsäädännön 

uudistamista vastaamaan YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan 

yleissopimuksen määräyksiä.50 

 

Maahanmuuttajanaisten perus- ja ihmisoikeuksien nauttiminen ei SAN:n mukaan 

ollut itsestään selvä tilanne, sillä se näki, että perusoikeudet kuuluvat 

                                                                                              
46

 Lepola 2000, 73. 
47

Siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan komiteamietintö 1988:41, 73.  
48

 Siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan komiteamietintö 1988:41, 120. 
49

 Lepola 2000, 131. 
50

 Siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan komiteamietintö 1988:41, 186.  
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nimenomaisesti vain Suomen kansalaisille, vaikka maahanmuuttajat tosiasiassa 

nauttivatkin useita ihmis- ja perusoikeuksiin sisältyviä oikeuksia ja vapauksia.51 

SAN saattoi tosin unohtaa, että Suomen kansalaisuuden saaneet 

maahanmuuttajanaiset täten nauttivat kaikkia perusoikeuksia, vaikka he etnisesti 

koostuivat muun muassa somalialaisista, venäläisistä, virolaisista ja filippiiniläisistä 

henkilöistä.  

 

SAN:n kanta vuonna 1988 maahanmuuttopolitiikan kansainvälisten sopimusten 

velvoitteiden täyttämiseen oli ristiriitainen. Toisaalta SAN totesi, että Suomen 

maahanmuuttopolitiikka ei periaatteiltaan ja tavoiltaan poikennut merkittävästi 

muiden Euroopan markkinatalousmaiden maahanmuuttopolitiikasta. 

Maahanmuuttopolitiikan katsottiin täyttävän kansainväliset velvoitteet. Heti 

perään julkaisussa mainittiin maahanmuuttajien perusoikeuksien osalta, että 

Suomen maahanmuuttopolitiikkaa tuli vielä kehittää, jotta se vastaisi 

kansainvälisiä periaatteita ja kestäisi vertailun muiden Pohjoismaiden 

maahanmuuttopolitiikkoihin.52 1980-luvun lopulla Pohjoismaat uudistivat 

ulkomaalaislakejaan, ja yksi syy vertailla Suomen silloisen, vuoden 1983 

ulkomaalaislain vastaavuutta muihin Pohjoismaihin oli yksistään jo 

passintarkastussopimus, joka edellytti yhteneväisyyttä sopimusmaiden välillä.53 

 

SAN:n mukaan nämä kansainvälisten sopimusten tavoitteet täytettiin, kun 

maahanmuuttopolitiikkaa kehitettäisiin lainsäädännöllisesti vastaamaan YK:n 

kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen määräyksiä.54 YK:n 

yleissopimusta ei SAN:n mukaan siis vielä noudatettu, mutta muuttamalla 

maahanmuuttopolitiikkaa sen vaatimusten mukaiseksi se katsoi mittojen pian 

täyttyvän. 

 

Epäjohdonmukainen suhtautuminen Suomen maahanmuuttopolitiikan 

mallikelpoisuuteen johtui siitä, että maahanmuuttopolitiikan hoito oli 1980-luvulla 

vielä hyvin yleispiirteistä. 1980-luvulla maahanmuuttajien asemaa valvova 

politiikka oli kaiken kaikkiaan lapsenkengissä ja maahanmuuttohallinnossa oli 

laajalti vallalla ajatus, että maahanmuuttajat voivat Suomessa oikein hyvin. Ajan 
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maahanmuuttopolitiikka keskittyi lähinnä maahanmuuton muodollisuuksien eli 

maahantulon, maassa oleskelun ja passivalvonnan valvontaan.55  

 

Suomen maahanmuuttopolitiikka oli vielä 1980-luvulla kehittymätöntä, jos 

maahanmuuttopolitiikan kehitysaste määritellään suunnitelmallisuuden 

perusteella. Esimerkkinä tästä käyvät suhteet itänaapuriin. Sijainti Neuvostoliiton 

naapurina sekä kylmän sodan aika antoivat sille väkevän lisämausteensa, eikä 

Suomi voinut muotoilla maahanmuuttopolitiikkaa ohittamatta Neuvostoliiton 

intressejä. Näitä olivat erityisesti rajavalvonta sekä Venäjän kansalaisten kohtelu 

Suomessa. Maahanmuuttopolitiikka kylmän sodan aikana vielä 1980-luvun lopulla 

nähtiin ensisijaisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikkana.56  1980-luvun lopulla alkoivat 

maahanmuuttopolitiikassa puhaltaa muutoksen tuulet, jota hyvin ilmensi SAN:n 

vuoden 1988 komiteamietintö.57  

 

Vuoden 1988 komiteanmietinnössä kiinnitettiin huomiota niin sanottuun 

vaimotuontiin, joka 1980-luvun lopulla jo tunnistettiin. Siirtolaisuusasiain 

neuvottelukunta SAN tuomitsi vaimotuonnin sekä lumeavioliitot ilmiselvänä 

ihmiskauppana kuitenkaan vaatimatta toimenpiteitä niiden kitkemiseksi.58  

Stalkerin mukaan erityisesti Kaakkois-Aasiasta lähtöisin olevien naisten katsottiin 

olevan erityisen alttiita joutumaan ihmiskaupan ja parittamisen uhreiksi, takana oli 

uhkailu ja kiristys.59  

 

SAN nosti vuoden 1988 komiteanmietinnössään esille niin sanotun vaimotuonnin 

tai naiskaupan ilmiön ja siihen puuttumisen. Vaikutti siltä, että SAN oli perillä 

Suomen silloisesta ihmiskaupan tilasta, sillä julkisia esimerkkejä Thaimaasta ja 

Filippiineiltä naisia suomalaismiesten vaimoiksi tuovista henkilöistä oli tuolloin 

muutamia. Tunnetuin tällainen henkilö oli Sir Viliksi itseään nimittänyt 

liperiläinen Veli Karppanen, joka välitti omien laskujensa mukaan 

suomalaismiehille noin 50 filippiiniläisvaimoa 1980–90-luvuilla. Yleisimmäksi 
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motiiviksi tulla Suomeen suomalaismiehen vaimoksi mainittiin taloudelliset 

tekijät.60  

 

SAN:n vuoden 1988 komiteamietintö Suomen maahanmuutto- ja 

ulkomaalaispolitiikka oli ajan tapaan painottunut työllisyysnäkökulmaan, mutta 

komiteanmietinnössä oli havaittavissa Suomen maahanmuuttopolitiikan 

murrosajan merkkejä. Painotukset kansainvälisten ihmisoikeussopimusten 

sitovuudesta ja kansainvälisen sekä erityisesti pohjoismaiden 

maahanmuuttopolitiikan seuraamisesta olivat ilmeisiä.  

 

Suomen maahanmuuttopolitiikan keskeinen käännekohta suhteessa 

ihmisoikeusnäkökulmaan sitoutumiseen ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n, oli 

vuoden 1990 toukokuu. Tuolloin Somalian sisällissodan tilanne asetti Suomen 

pakolaispoliittisesti tilanteeseen, jossa se oli kaikkien Neuvostoliiton kautta 

Euroopasta turvapaikkaa hakevien somalipakolaisten ensimmäisenä kohtaama 

puskurivaltio. Suomi päätti omaksua YK:n pakolaissopimuksesta, niin sanotun 

palauttamattomuus-periaatteen (non-refoulement), joka kielsi pakolaisten 

palauttamisen tämän kotimaahan tai pysyvän oleskelun maahan, jonka oletetaan 

vainoavan pakolaista. Tässä YK:n pakolaissopimus on ristiriidassa valtion tiettyyn 

alueeseen sidotun suvereniteetin periaatteen kanssa.61 Somalipakolaisten 

vastaanotto vuodesta 1990 lähtien oli Suomelta sellainen pakolaispoliittinen teko, 

että se merkitsi sitä, että Suomi jatkossakin toteuttaisi vahvasti 

ihmisoikeuspolitiikkaan kytköksissä olevassa pakolaispolitiikassa YK:n tahtoa. 

 

SAN julkaisi vuonna 1990 komiteanmietinnön Suomi ja ihmisten liikkuvuus 

muuttuvassa Euroopassa, jossa pyrittiin kartoittamaan maahanmuuttopolitiikan ja 

maahanmuuttajaväestön tilannetta suhteessa läntisen Euroopan malleihin. SAN:n 

antama kuva Suomen maahanmuuttopolitiikan prioriteeteista oli edelleen 1980-

luvun periaatteisiin nojaava - kansalliset edut ja kantaväestön työllistäminen 

määrittelivät maahanmuuttopolitiikan perusteet.62 Silti komiteamietinnössä 

painotettiin aktiivisuutta kansainvälisessä maahanmuuttopoliittisessa yhteistyössä 
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ja perättiin maahanmuuttopolitiikan vastaavuutta suhteessa kansainväliseen 

normijärjestelmään, jotta maahanmuuttajan ihmisoikeudet voitaisiin turvata.63 

 

Vuoden 1990 SAN:n komiteamietinnöstä ei löydy suoria viittauksia 

maahanmuuttajanaisiin, vaikka ihmisoikeusnäkökulma oli komiteamietinnössä 

vahvasti läsnä. Komiteanmietinnön keskeisenä maahanmuuttopoliittisena viestinä 

oli pakolaispoliittisten ja työvoimapoliittisten näkökulmien erottamisen tarve 

maahanmuuttopolitiikassa.64 Pakolaispolitiikkaa ohjasivat vahvasti humanitaariset 

lähtökohdat, jotka perustuivat kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. SAN:n 

mukaan pakolaisten vastaanotto tuli perustua ainoastaan humanitaarisiin 

kriteereihin. SAN katsoi, että rajojen ylittämiseen liittyvien muodollisuuksien 

politiikka ja maassa olevien maahanmuuttajien asemaan vaikuttava politiikka olisi 

erotettava toisistaan.65  

 

SAN:n vuoden 1990 komiteamietinnössä maahanmuuttopolitiikan 

ihmisoikeudelliset ja humanitaariset näkökulmat nostivat päätään. Suomi tiedosti 

asemansa ja velvoitteensa maahanmuuttajia koskevien ihmisoikeussopimusten 

osalta ja tämä tuotiin esille komiteamietinnössä.  

 

Suomen maahanmuuttopolitiikan todellinen koetinkivi katsottiinkin olevan 

samanarvoisen kohtelun turvaaminen maassa olevalle maahanmuuttajaväestölle 

sekä erityisryhmien sisällä että suhteessa kantaväestöön. SAN vaatii kiireisesti 

laitettavan alulle toimenpiteitä, jotka synnyttäisivät sellaisen kansallisen 

palveluvarustuksen, joka vastaisi maahanmuuttajaväestön tarpeita.66 

Palveluvarustuksella tarkoitettiin todennäköisesti sanan laajassa merkitystä 

kaikkea maahanmuuttohallintoa. Sen katsottiin olevan vuonna 1990 täysin 

riittämätön suhteessa maahanmuuttajaväestön tarpeisiin. 

 

Maahanmuuttajien asema ja oikeudet suhteessa kantaväestöön poikkesivat 

tuolloin kaikkein räikeimmin seuraavissa asioissa: pääsyssä tiettyihin julkisiin 

virkoihin, oikeudessa harjoittaa tiettyjä elinkeinoja sekä oikeudessa omistaa ja 
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hallita kiinteistöjä.67 Toimenpide-ehdotukset koskivat ulkomaalaislainsäädännön 

sekä hallinnon lisäämistä ja uudistamista. Näillä muutoksilla pyrittiin reagoimaan 

1990-luvun alun vuosina avoimena velloneeseen ihmisoikeuskritiikkiin.68  

 

Komiteamietintö yritti kiirehtiä maahanmuuttohallintoa reagoimaan siihen, että 

Suomen maahanmuuttajaväestö oli jo vuonna 1990 moninainen, ja siihen tuli 

reagoida huomioimalla kaikkien maahanmuuttajien tarpeet tasapu0lisesti. 

Muutenkin tasa-arvon käsite maahanmuuttajien asemaan sovellettavan politiikan 

kulmakivenä oli jo esillä komiteanmietinnössä, vaikka nimenomaisesti 

sukupuolten tasa-arvosta maahanmuuttopolitiikassa ei vielä puhuttukaan.  

 

Ensi kerran SAN todella tarttui maahanmuuttajanaisten asemaan vuonna 1991, kun 

se järjesti Espoossa 11.–12.6. 1991 seminaarin Suomen siirtolaisuus- ja 

ulkomaalaispolitiikan perusteet, jossa käsiteltiin Suomen maahanmuuttopolitiikan 

päälinjoja ja näkökulmia tulevaisuuteen. Tilaisuuden osallistujalista oli 

vaikutusvaltainen aina työministeri Ilkka Kanervasta, ulkomaalaisvaltuutettu Antti 

Seppälään ja sisä- ja työministeriön keskeisiin maahanmuuttoasioiden 

virkamiehiin.69 Seminaari ilmensi kuvaavasti sitä maahanmuuttopolitiikan 

ympärillä tapahtunutta muutosten sarjaa, joka lähti liikkeelle Neuvostoliiton 

romahduksen aikaansaamasta Suomen geopoliittisen aseman muutoksesta ja johti 

suoraan tai epäsuoraan Suomen maahanmuuttajamäärien kasvuun muun muassa 

somalipakolaisten tulon myötä. Maahanmuuttopolitiikasta oli tullut vakavasti 

otettava politiikan sektori, johon haluttiin kiinnittää huomiota paitsi 

kansainvälisen painostuksen, niin myös kansallisten intressien toteutumisen 

vuoksi.  

 

Seminaariraportin perusteella tulee ilmeiseksi, että maahanmuuttopolitiikkaa 

ymmärrettiin yhä laajemmin moninaisena ja moninaisia ihmisryhmiä sisältävänä 

politiikan sektorina. Ulkomaalaisvaltuutettu Seppälä nosti puheenvuorossaan esille 

pakolaisnaisten erityiskysymyksen. Seppälä piti pakolaisnaisia erityishuomiota 

vaativana ihmisryhmänä sen takia, että maahanmuuttajanaisten yhteiskunnallinen 

asema mullistui uuteen kulttuuriin tullessa, ja pakolaisnaiset olivat erityisessä 
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vaarassa jäädä yhteiskunnan ulkopuolelle.70 Seppälän sanoilla oli painoarvoa, koska 

ulkomaalaisvaltuutettuna häntä kuunneltiin jo keskeisen maahanmuuttohallinnon 

virkansa puolesta. Se, että Seppälä nosti pakolaisnaiset esille erityisen 

haavoittuvana ihmisryhmänä, linkittyi pakolaisnaisten uskontoon, joka yleisimmin 

nähtiin islamina. Muslimitaustaiset maahanmuuttajanaisten nähtiin samana 

ihmisryhmänä kuin pakolaisnaiset. 

 

Pakolaisnaiset olivat todennäköisesti esillä seminaarissa sen vuoksi, että 

somalipakolaisten maahanmuutto Suomeen oli vuonna 1991 ajankohtainen asia ja 

vahvasti läsnä poliittisessa keskustelussa. Koska somalit olivat lähes poikkeuksetta 

muslimeja, maahanmuuttajanaisten, tai tässä tapauksessa pikemminkin 

pakolaisnaisten uskontokysymys oli esillä ajankohtaisten pakolaispoliittisten 

tapahtumien vaikutuksesta.  Ongelmana nähtiin islaminuskon patriarkaaliset 

rakenteet, joiden katsottiin vaikeuttavan islaminuskoisten maahanmuuttajanaisten 

ihmisoikeuksien ja sukupuolisen tasa-arvon toteutumista. Tämä oli osa 

pakolaisnaisten erityiskysymystä. Muutenkin seminaarissa esiintynyt 

maahanmuuttopoliittinen retoriikkaa maahanmuuttajanaisiin liittyvistä 

kysymyksistä voidaan nähdä lähteiden perusteella saatuihin tietoihin nojaten 

saaneen alkunsa ulkomaalaisvaltuutettu Seppälän puheesta. Pakolaisnaisia nousu 

erityiskysymykseksi voidaan nähdä ensimmäisenä kertana, kun neuvottelukuntien 

maahanmuuttopoliittisessa keskustelussa maahanmuuttajanaisille annettiin 

aiempaa enemmän huomiota. 

 

SAN vuoden 1991 Espoon seminaarissa Seppälä korosti myös Suomen 

pakolaispolitiikan ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten yhteyttä. Vuonna 1951 

valmistunut Geneven sopimus ratifioitiin Suomen toimesta vasta vuonna 1968 ja se 

sitoi yleismaailmallisesti pakolaispolitiikkaa.71 Kylmän sodan tilanteessa 1950- ja 

60-luvuilla Suomen maahanmuuttopoliittinen tilanne oli yksinkertaisesti sellainen, 

että Neuvostoliiton suhteiden vaaliminen vaikutti siihen, että Suomi jäi 

ihmisoikeusasioissa 30 vuotta jälkeen Euroopan sivistysmaita. Esimerkiksi Geneven 

pakolaissopimus hyväksyttiin muissa Pohjoismaissa jo 1950-luvulla, joka kuvaa 

hyvin Suomen silloista tilannetta ja toimintaympäristöä. Vasta 1990-luvun 

taitteessa Suomen geopoliittinen tilanne oli sellainen, että jo aiemmin solmittuja 
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ihmisoikeussopimuksia sekä niiden velvoittavuutta voitiin tutkia uudessa valossa.72 

Vuonna 1991 Suomi ei toisaalta ollut vielä edes ratifioinut kaikkia 

ihmisoikeussopimuksia, ja uusiakin oli koko ajan valmisteilla, joten tilanne ja 

velvoitteet, jotka ulkoapäin vaikuttivat maahanmuuttajanaisten huomioimiseen, 

elivät kaiken aikaa. 

 

Kansainväliset sopimukset pysyivät läpi 1990-luvun maahanmuuttohallinnon 

neuvottelukuntien asialistalla. Suomessa ei vuonna 1991 ollut lainsäädäntöä 

maahanmuuttajien oikeudellisesta asemasta. Tätä seminaarissa puhunut 

työministeriön neuvotteleva virkamies Risto Laakkonen perusteli sillä, että kylmän 

sodan vaikutuksesta Suomi pysytteli pitkään pois YK:n ja Euroopan 

ihmisoikeussopimuksista, jolla taas oli vaikutuksensa maahanmuuttajien 

asemaan.73 Laakkonen ei maininnut maahanmuuttajanaisten asemaa siksi, ettei 

heitä vielä 1990-luvun alussa käsitelty ihmisoikeussopimusten yhteydessä eikä 

täten tajuttu, että heidän asemansa seuraaminen ja huolehtiminen periytyi 

kansainvälisestä ihmisoikeuspolitiikasta. 

 

Ratkaisuna parempaan maahanmuuttopolitiikkaan Laakkonen näki, että olisi 

katsottava Suomen maahanmuuton ja maahanmuuttopolitiikan historiaan, 

nykyisyyteen ja tulevaisuuteen, jotta olisi mahdollista kehittää lähtökohdiltaan 

hyvä ja humaani maahanmuuttopoliittinen linja.  Jatkossa humaanin 

maahanmuuttopolitiikan ideaali näkyikin yhä enemmän maahanmuuttohallinnon 

neuvottelukuntien retoriikassa ja asenteissa. 

 

Suomen pakolaishallinnossa 1980-luvulta 2010-luvun taitteeseen työskennellyt 

Leena-Maija Qvist totesi puhelinhaastattelussa vuonna 2013, ettei 

maahanmuuttajanaisten aseman seurantaan ja suunnitteluun sitouttavia 

ihmisoikeussopimuksia yksinkertaisesti muistettu vielä 1990-luvun alussa. Ne oli 

ohitettu ja unohdettu hänen mukaansa kaikkialla muualla paitsi tuolloin sosiaali- 

ja terveysministeriöllä olleessa pakolaishallinnossa.74 Tietämättömyys siis selitti 

sitä, ettei Laakkonen puuttunut maahanmuuttajanaisten asemaan. Toisaalta 

Seppälä mainitsi puheessaan pakolaisnaisten erityisryhmän, joten Laakkonen ehkä 
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ajatteli, ettei heitä tarvinnut enää mainita humaanin maahanmuuttopolitiikan 

yhteydessä. 

 

Perinpohjainen maahanmuuttopoliittinen valmistelu- ja suunnittelutyö sai alkunsa 

1990-luvun vaihteen ja alun aikoihin. Neuvostoliiton romahtaminen ja 

maailmanpolitiikan voimatasapainon mullistuminen yhdessä lisääntyvien 

kansainvälisten sopimusten ja kiihtyvän globalisoitumiskehityksen kanssa 

vaikuttivat kaikki kouriintuntuvasti suomalaisen maahanmuuttopolitiikan 

lähtökohtiin. Suunnittelutyössä piti katsella maahanmuuton ja maahanmuuttajien 

aseman hallinnointia sekä kansallisista että kansainvälisistä näkökohdista käsin, 

joista jälkimmäisessä korostui ihmisoikeusnäkökulma, kun taas kansalliset 

näkökulmat olivat usein taloudellisia.75 

 

Laakkosen jälkeen puheenvuoron seminaarissa sai työministeriön projektipäällikkö 

Jussi Toppila. Toppila korosti maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntien roolia 

maahanmuuttopolitiikassa: niiden tehtävänä oli seurata, miten sovitut 

maahanmuuttopoliittiset periaatteet toteutuivat. Toisaalta Toppila muistutti, 

kuinka vuonna 1991 ilmeisen todennäköisenä nähty EU-jäsenyys vaikuttaisi 

maahanmuuttopolitiikkaan: Suomen täytyisi yhä enemmän kiinnittää huomiota 

kansainvälisten sopimusten asettamien velvoitteiden täyttämiseen eikä 

maahanmuuttopolitiikkaa voitaisi määrittää enää pelkistä kansallisista 

lähtökohdista.76 Maahanmuuttajanaisten ihmisoikeusasemaan ja 

maahanmuuttopolitiikassa heihin sovellettavan ihmisoikeusnäkökulman 

vahvistumisen kannalta Toppilan linjaukset olivat edistyksellisiä, koska vuonna 

1991 vasta heräiltiin maahanmuuttopolitiikan ja -juridiikan puutteisiin. 

Maahanmuuttohallinnon virkamiehet vaikuttivat seminaarin perusteella olleen 

suhteellisen hyvin perillä Suomen maahanmuuttopolitiikan tilasta sekä sen 

puutteista suhteessa sitä sitouttaviin kansainvälisiin sopimuksiin. Tietoisuus ei 

kuitenkaan välittynyt konkreettisiin toimiin asti. 
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1.2. PAKSI tuo sukupuolten tasa-arvon käsitettä 

maahanmuuttopolitiikkaan 

 

Keskustelut pakolaisasiain neuvottelukunnan ja siirtolaisuusasiain 

neuvottelukunnan yhdistämiseksi käynnistyivät epävirallisina 1990-luvun alussa. 

Tunnusteluista edettiin sosiaali- ja terveysministeriön ja työministeriön väliseen 

sopimukseen yhdistetystä pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunnasta. 

Tähän ehdotukseen pohjaten valtioneuvosto asetti pakolais- ja siirtolaisuusasiain 

neuvottelukunnan kolmivuotiskaudeksi 1992–1995.77 Maahanmuuttajanaisten 

käsittelyn kannalta siirtolaisuusasiain ja pakolaisasiain neuvottelukuntien 

yhdistyminen tarkoitti käytännössä sitä, että maahanmuuttajanaisia piti ainakin 

lähtökohtaisesti käsitellä yhtenäisenä ihmisryhmänä – ei pakolaisnaisina ja työn tai 

avioliiton vuoksi muuttaneina maahanmuuttajanaisina. 

 

Vuonna 1992 toimintansa aloittaneen pakolais- ja siirtolaisuusasiain 

neuvottelukunta PAKSI:n vuoden 1994 komiteamietintö Suomen pakolais- ja 

siirtolaisuuspolitiikan perusteet jatkoi maahanmuuttohallinnon muutosten teeman 

parissa. Se vaati, että kaikilla hallinnonaloilla tulisi ottaa huomioon 

maahanmuuttajien asemaan liittyvät kysymykset.78 PAKSI:n vuoden 1994 

komiteamietinnössä pidettiin välttämättömänä, että Suomi entisestään tehostaisi 

ihmisoikeuskysymyksissä omaksumaansa aktiivista linjaa, jolla edistettäisiin 

miesten ja naisten tasa-arvon huomioonottamista maahanmuuttopolitiikassa.79 

Suomen maahanmuuttopolitiikan sukupuolten tasa-arvoiseen kohteluun 

mainittiin eniten vaikuttavan kansainvälisistä sopimuksista YK:n vuoden 1979 

yleissopimus kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamiseksi.80 PAKSI mainitsi 

vuoden 1994 komiteamietinnössä ensi kertaa sukupuolten tasa-arvon ja 

maahanmuuttopolitiikan yhteydet toisiinsa. Viittaus YK-sopimuksiin antoi kuvan, 

jonka mukaan motiivit maahanmuuttopolitiikan sukupuolten tasa-arvon 

tavoitteisiin tulivat nimenomaan ulkoa: Suomea sitoneista kansainvälisistä 

sopimuksista eikä niinkään sisäpoliittisista lähtökohdista. 
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Suomalaisessa maahanmuuttohallinnossa on PAKSI:n vuoden 1994 

komiteanmietinnöstä lähtien käytetty ahkerasti tasa-arvon ympäripyöreää 

käsitettä. Tällöin ylivoimaisesti useimmin tasa-arvon käsitteellä viitataan 

maahanmuuttajien etnisyyttä ja sukupuolta koskevaan tasa-arvoon.81   

 

Sukupuolten tasa-arvon toteutuminen esitettiin siis jopa yhtenä 

maahanmuuttopoliittisena tavoitteena, joka nähtiin ensisijaisesti 

ihmisoikeuskysymyksenä. Ihmisoikeuskysymykseksi se nähtiin siksi, koska 

sukupuolten tasa-arvon tavoite periytyi kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista. 

PAKSI mukaan maahanmuuttopolitiikan tavoite sukupuolten tasa-arvosta, joka 

kohdistui neuvottelukuntien aiempaan toimintaan viittasi lähes ainoastaan 

maahanmuuttajanaisten sukupuoliseen tasa-arvoon, saavutettaisiin aktiivisella 

ihmisoikeusnäkökulman huomioonottamisella maahanmuuttopolitiikassa.  

 

PAKSI otti vuoden 1994 komiteamietinnössä selkeästi kantaa Suomen 

maahanmuuttopolitiikkaa varsinkin 1990-luvulla koetelleeseen ihmisoikeus- ja 

työllisyysnäkökulmien kilpailuun. Maahanmuuttopolitiikan vanhat perinteet 

työvoiman täysipainoisen käytön suhteen elivät hallinnossa edelleen. Tällä 

tarkoitettiin sitä, että ensin työllistettäisiin kantaväestö, jonka jälkeen 

maahanmuuttajat voitaisiin nähdä työvoimapankkina, johon tarpeen mukaan 

turvauduttaisiin. Tähän PAKSI suhtautui kriittisesti painottaen, ettei kaikkea voitu 

mitata kansantaloudellisilla mittareilla.82  

 

Komiteamietinnössä mentiin vielä pidemmälle talousajattelusta irtautumisessa 

ehdottamalla, että maahanmuuttajamäärien pitäisi olla riippumattomia talouden 

suhdannevaihteluista.83 Tämä oli selkeä viesti sen suhteen, että 

maahanmuuttopolitiikassa tulisi ottaa huomioon enemmän 

ihmisoikeusnäkökulma. Maahanmuuttajanaisten asemaa säätelevän 

maahanmuuttopolitiikan suunnan kannalta tämä oli lupaava ele. Muutenkin 

humanitaaristen lähtökohtien painotus ennakoi maahanmuuttajanaisten aseman 

käsittelyn lisääntymistä. Maahanmuuttajanaisia hallinnoiva politiikka oli 1990-

luvun alusta lähtien nähty lähes yhtä paljon ihmisoikeuspoliittiseksi kuin 
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maahanmuuttopoliittiseksi kysymykseksi, vaikka vuonna 1994 

maahanmuuttohallinto hallinnoikin maahanmuuttajanaisia yksinoikeudella. 

 

PAKSI piti välttämättömänä, että Suomi osallistuisi toimenpiteisiin, joilla 

edistettäisiin ihmisoikeuksien toteutumista ja joilla vaikutettaisiin miesten ja 

naisten välisen tasa-arvon toteutumiseen.84 Toimenpide-ehdotuksena tämä seuraili 

1990-luvun alkuvuosista alkanutta maahanmuuttopolitiikan kehityskulkua, jolloin 

maahanmuuttopolitiikasta alettiin löytää keskeisiä puutteita. Siirtyminen 

virkamieslähtöisyydestä kohti suunnittelupolitiikkaa ja ensimmäistä 

maahanmuuttopoliittista ohjelmaa oli jo aistittavissa komiteamietinnön 

toimenpide-ehdotuksista. Maahanmuuttohallinnon uudistamisehdotukset 

vahvistivat tätä suuntausta. PAKSI:lla ja sen vastuulla olleella suunnittelu- ja 

seurantatyöllä oli merkittävä rooli tässä maahanmuuttopolitiikan virallistamisessa. 

Näistä tehtävistä nousi esiin ennen kaikkea se, että maahanmuuttajien ryhmä piti 

pystyä jaottelemaan erilaisiin ihmisryhmiin, joilla nähtiin olevan erilaiset tarpeet. 

Tasa-arvonäkökulman käytön kasvu PAKSI:n vuoden 1994 komiteamietinnön 

retoriikassa suhteessa neuvottelukuntien aiempiin julkaisuihin oli silmiinpistävää. 

 

PAKSI:n vuoden 1994 komiteamietintö oli ajassaan varsin painokas poliittinen 

toimi - sitä pidettiin maahanmuuttohallinnossa eräänlaisena epävirallisena 

maahanmuuttopoliittisena ohjelmana. PAKSI:n vuoden 1994 komiteamietinnölle 

antoi lisäpainoarvoa myös se seikka, että hallituksen täytyi pyrkiä toteuttamaan 

ministeriössä tai neuvottelukunnissa esitetyt komiteamietinnöt sellaisenaan tai 

ainakin käyttää niitä pohjana ministeriössä laadittavalle hallituksen esitykselle.85 

Vuoden 1994 komiteamietintöä ei siis voitu sivuuttaa maahanmuuttopoliittisessa 

valmistelutyössä, vaan sen vaatimukset täytyi ottaa huomioon. Sukupuolten tasa-

arvon toteutuminen maahanmuuttopolitiikassa oli yksi sen vaatimuksista. Tämän 

vuoksi PAKSI:n toimeksiannolla oli painoarvoa maahanmuuttajanaisten aseman 

edistämisessä maahanmuuttopolitiikassa sen näkemysten mukaisella tavalla. 

 

PAKSI nosti vuoden 1994 komiteanmietinnössä esille maahanmuuttajanaisten 

uskontokysymyksen, joka lähes aina liittyi suorasti tai epäsuorasti islamin 

vaikutukseen maahanmuuttajanaisten ihmisoikeuksiin. PAKSI linjasi, että se piti 
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maahanmuuttajanaisten ympärileikkauksia ihmisoikeusloukkauksena.86 Näkemys 

muslimitaustaisten maahanmuuttajanaisten ympärileikkauksen 

ongelmallisuudesta kytkeytyy Pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden 1990-luvun 

maahanmuuttopoliittisen mallin ympärille, jossa koko yhteiskuntaan 

sopeutuminen perustui tulomaan sukupuolten tasa-arvokäsitysten omaksumiselle 

tai ainakin niiden hyväksymiselle.87 Musliminaisiin kohdistuva 

maahanmuuttopolitiikka saa tutkijoilta kritiikkiä siitä, että suomalaisten ja 

ylipäätään länsimaisten tasa-arvo- ja naiskäsitysten tuputtaminen 

muslimitaustaisille maahanmuuttajanaisille ei onnistu sellaisenaan. Vaikuttaa, että 

tällä voi olla suorastaan vaarallisia seurauksia muslimitaustaisten 

maahanmuuttajanaisten yhteiskunnallisen aseman kannalta.88 

 

Maahanmuuttajanaisen pitäytyminen lähtö- tai kotimaan sukupuolijärjestelmän 

määräämissä sukupuolirooleissa tiedettiin 0lleen vaarallista paitsi 

maahanmuuttajanaisen integroitumiselle tulomaan yhteiskuntaan, niin myös 

maahanmuuttajatyttöjen ja -naisten terveydelle. Tiettyjen ei-länsimaalaisten 

kansallisuuksien lähtö- ja kotimaiden sukupuolijärjestelmissä nähtiin sukupuolelle 

epätasa-arvoisia rakenteita. Näiden katsottiin mahdollistavan tasa-arvorikkeet 

nimenomaan maahanmuuttajatyttöjä ja -naisia kohtaan. Sukupuolijärjestelmien 

haitallisten rakenteiden nähtiin muun muassa mahdollistavan tyttöjen 

ympärileikkauksen, poikalapsien suosimisen, tyttöjen koulunkäynnin kieltämisen 

ja naisten työssäkäynnin epäsopivana pitämisen.89 Suomalaisen yhteiskunnan lait 

ja arvot olivat hyvin erilaiset kuin niissä valtioissa, joista PAKSI katsoi 

haavoittuvimmassa asemissa olevien maahanmuuttajanaisten tulevan. PAKSI pyrki 

erittelemään näitä koti- tai lähtömaan sekä suomalaisen vastaanottavan 

yhteiskunnan eroja erityisesti sukupuolijärjestelmien osalta. 

Maahanmuuttajanaisten tasa-arvo-ongelmien katsottiin periytyvän koti- ja 

lähtömaiden sukupuolijärjestelmistä.  

 

Suomi ja suomalainen hallinto koki 1990-luvun puolivälissä maailman 

globalisoitumisen paineet toden teolla niskassaan eikä maahanmuuttohallinto 

ollut tässä suhteessa minkäänlainen poikkeustapaus. PAKSI:n vuoden 1995 
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komiteamietinnössä Etniset suhteet Euroopassa käsiteltiin maahanmuuton ja 

maahanmuuttopolitiikan suuntaviivoja globaalista näkökulmasta verraten niitä 

Suomen maahanmuuton ja maahanmuuttopolitiikan tilaan. Vuoden 1995 

komiteamietintö oli ikään kuin paluuta vuoden 1990 komiteamietintöön Suomi ja 

ihmisten liikkuvuus muuttuvassa Euroopassa, jossa myös kartoitettiin Suomen 

tilannetta kansainvälisessä maahanmuuttoa säätelevässä yhteisössä ja vertailtiin 

Suomen maahanmuuttopolitiikan tilaa läntisen Euroopan maiden 

maahanmuuttopolitiikkamalleihin. Vuoden 1995 komiteamietintö antoi 

vaikutelman, että PAKSI piti maahanmuuttajanaisten tilannetta sekä Suomessa 

että maailmalla heikohkona ja se näki maahanmuuttajanaisten kysymysten olevan 

yhteisiä ainakin läntisen Euroopan tasolla.90   

 

PAKSI:n vuoden 1995 komiteamietintö Etniset suhteet Euroopassa oli vuodesta 

1988 lähtien jo toinen julkaisu, joissa maahanmuuttohallinnon neuvottelukunnat 

vertasivat Suomen maahanmuuttajaväestön ja maahanmuuttopolitiikan tilaa 

muihin Euroopan maihin. Tämä kertoi siitä, että Suomi halusi omaksua 

maahanmuuttopolitiikkaansa ne mallit, joita muualla läntisessä Euroopassa 

käytettiin. 

 

Maahanmuuttajanaisten todettiin PAKSI:n vuoden 1995 komiteamietinnön 

mukaan kohtaavan välillistä sekä rakenteellista eli instituutioissa ilmenevää 

syrjintää, joiden ehkäisyä pidettiin erityisen tärkeänä: 

 

Tällaiset välilliset tai rakenteelliset syrjinnän muodot, kuten niitä nimitetään, voivat 

vaikuttaa turhauttavasti siirtolaisten haluun integroitua yhteiskuntaan ja 

pyrkimykseen edetä elämässään. On riittävästi tieteellistä näyttöä siitä, että 

kunnianhimoa kyllä olisi, erityisesti toisen ja myöhempien sukupolvien parissa. Sen 

takia pitäisi paljon entistä enemmän huomiota kiinnittää yhteiskunnan ja sen 

tärkeimpien instituutioiden avaamiselle siirtolaisuustaustan omaaville. Erityisen 

tärkeää se on naisten ja nuorten kohdalla.91 

 

Se tieto, että muuallakin maailmassa maahanmuuttajanaiset muodostivat 

ihmisoikeudellisen ongelman, huojensi PAKSI:n jäsenten mieliä: Suomen 
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maahanmuuttajanaisten kysymys ei ollut mitenkään ainutlaatuinen. PAKSI ei 

kuitenkaan mennyt sen syvemmälle aiheeseen esimerkiksi tutkimalla tarkemmin 

muissa länsimaissa maahanmuuttajanaisiin kohdistuneita 

maahanmuuttopoliittisia toimia tai suunnitelmia. Vuoden 1995 

komiteanmietinnön viittaukset maahanmuuttajanaisiin olivat edelleen 

pintapuolisia, eikä heidän ihmisryhmänsä erityisasema korostunut millään lailla. 

 

Kansainvälisesti vertailtuna tiedetään, että maahanmuuttajanaisia kohdeltiin 1990-

luvulla eri maiden maahanmuuttopoliittisissa malleissa eri tavoin ja maakohtaiset 

erot olivat verrattain suuria. Näissä niin sanotuissa sukupuolittuneen 

maahanmuuttopolitiikan malleissa maahanmuuttajanaiset nähtiin erilaisista 

lähtökohdista. Jossain malleissa maahanmuuttajanaisten asema ja hyvinvointi 

mittasivat suoraan paikallisen kotouttamispolitiikan onnistumista. Joissain maissa 

maahanmuuttajanaiset nähtiin tärkeässä roolissa perheenmuodostajina. Kaikille 

länsimaille yhteistä oli kuitenkin se, ettei maahanmuuttajanaisia yleensä nähty 

työvoimaan kuuluvina ihmisinä. Politiikan tuotoksissa läpi läntisen maailman 

maahanmuuttajanaisen integraation mittarina pidettiin yleensä sosiaalista 

integraatiota eikä ammatillista.92  

 

Maahanmuuttopolitiikalla on aina sukupuolittuneita vaikutuksia, kuten kaikilla 

politiikan sektoreilla yleensä, mutta niitä ei vielä vuoteen 1995 mennessä ollut 

julkilausuttu.93 

 

PAKSI:n vuoden 1995 komiteamietinnössä huomioitiin islaminuskon vaikutus 

muslimivaimojen asemaan. Komiteamietinnössä todettiin, että islaminuskoisissa 

perheissä vaimot olivat heikoilla.94 Muutenkin linja maahanmuuttajien 

uskonnonvapauden suhteen oli, että länsimaiset ihmisoikeudet asettivat ehdot 

maahanmuuttajien uskonnonvapaudelle.95 

 

Useimmissa läntisen Euroopan maahanmuuttopolitiikan integraatio- eli 

kotouttamispoliittisissa malleissa sekä sukupuolten tasa-arvo että uskonnollinen 

maltillisuus ovat olleet keskeisiä arvoja. Tutkijoiden mukaan edellä mainitut 
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integraatiopolitiikan mallit on suunniteltu niin, että islaminuskoisten 

maahanmuuttajien tulee hyväksyä nämä arvot, jotta maahanmuuttajan 

kotoutuminen eli yhteiskuntaan integroituminen voisi ylipäänsä olla mahdollista.96 

Ihmisoikeudet määriteltiin YK:n määrittelemien kansainvälisten sopimusten 

mukaan, joita noudattamalla muslimit alistettiin länsimaiselle 

ihmisoikeusajattelulle.  

 

Komiteamietinnössä maahanmuuttajanaisten syrjäytymistä perusteltiin heidän 

vähäisellä koulutuksella, jolla katsottiin olevan yhteiskunnassa marginalisoivia ja 

syrjäyttäviä vaikutuksia.97 Sosiaalista marginalisaatiota pidettiin tekijänä, joka 

saattaisi johtaa yhteiskunnallisiin jännitteisiin ja levottomuuksiin.98 PAKSI:n näki 

maahanmuuttajien kohtaaman syrjinnän vuonna 1995 piilevänä ja rakenteisiin 

sisään kirjoitettuna. PAKSI näki maahanmuuttajanaisten syrjinnän lääkkeinä 

lakimuutokset ja tutkimuksen.99  

 

PAKSI selitti maahanmuuttajien kohtaamia syrjiviä tekijöitä piileviksi ja 

rakenteisiin sisään kirjoitetuiksi, kun se taas vuotta aiemmin kuvasi 

maahanmuuttajanaisten syrjintää edistäviä tekijöitä välillisiksi ja 

instituutionaaliksi. Maahanmuuttohallinnossa nähtiin siis olevan aukkoja ja 

puutteita. Näiden se näki poikkeavan maahanmuuttajanaisten ja kaikkien 

maahanmuuttajien kohdalla siinä, että maahanmuuttajanaisten kohtaama syrjintä 

oli sisällä instituutioissa, joista yksi keskeisin oli maahanmuuttohallinto. PAKSI 

näki vuoden 1995 komiteamietinnön mukaan, että pahimmillaan epäonnistunut 

maahanmuuttopolitiikka uhkaisi yhteiskuntarauhaa, joten paineita 

maahanmuuttohallinnon muutoksia kohtaan oli olemassa, jotta nämä aukot 

saataisiin korjattua. PAKSI teki selväksi, etteivät nämä aukot ja puutteet palvelleet 

PAKSI:n maahanmuuttopoliittisia tavoitteita – ei maahanmuuttajanaisten, eikä 

kaikkien maahanmuuttajien kohdalla.  

 

Yksi tällainen maahanmuuttajanaisten syrjintää lisäävä seikka saattoi tuolloin piillä 

Suomen omissa maahanmuuttohallinnollisissa rakenteissa. 

Maahanmuuttohallinnon hajanaisuus oli vuoteen 1995 asti ollut sen selkeä 
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epäkohta. Tämä laittoi kansalaisuutta tai mitä tahansa vailla olevan 

maahanmuuttajan juoksemaan luukulta toiselle ja alisti hänet 

maahanmuuttohallinnon byrokratian hampaisiin. Vuoteen 1995 asti 

maahanmuuttaja joutui hakemaan viisuminsa ulkoasiainministeriöstä, 

turvapaikanhakijat haastatteli poliisi, työministeriö myönsi työluvat ja sosiaali- ja 

terveysministeriö hoiti pakolaisasioita.100 

 

Suomen dé facto sukupuolittunutta maahanmuuttopolitiikkaa ei vielä ollut 

olemassa vuonna 1995. Maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntien lähdeaineiston 

perusteella voidaan sanoa, että maahanmuuttajanaisten kysymyksiä jo käsiteltiin, 

mutta mitään virallista kirjoitetuissa lähteissä ilmenevää linjaa sillä ei ollut. 

 

Maahanmuuttajanaisia ei ollut täysin sivuutettu maahanmuuttohallinnon 

julkaisuissa ja toiminnassa vuosina 1988–1995, mutta ei ole osoitettavissa yhtään 

laajempaa prosessia maahanmuuttajanaisiin kohdistuneesta 

maahanmuuttopoliittisesta suunnittelutyöstä. Erityiskysymykset 

muslimitaustaisten maahanmuuttajanaisten kohdalla kyllä tiedostettiin, samoin 

kuin maahanmuuttohallinnon ja -politiikan puutteet maahanmuuttajanaisten 

erityisryhmän huolehtijana ja valvojana. Siltikään mitään konkreettista ja 

merkityksellistä prosessia maahanmuuttajanaisten hyväksi 

maahanmuuttohallinnon neuvottelukunnissa ei ole nähtävissä. Sukupuolen tasa-

arvon mukaantulo oli merkittävä askel maahanmuuttajanaisten aseman 

paranemiseksi maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntien toiminnassa ja 

yleisemmin maahanmuuttopolitiikassa, mutta sen merkitystä ei pidä liioitella. 

Sukupuolten tasa-arvon käsitteen omaksuminen vasta johdatteli PAKSI:n 

kiinnittämään laajempaa huomiota maahanmuuttajanaisten kysymyksiin. 

 

1.3. Maahanmuuttajanaiset PAKSI:n toiminnan keskiöön 

 

PAKSI asetti 9.4.1996 työryhmän selvittämään maahanmuuttajanaisten asemaa 

Suomessa. Työskentelyn päämääränä oli tuottaa perusteellinen työryhmämuistio 

maahanmuuttajanaisten asemasta Suomessa. Työryhmän tehtävänä oli 

tilannekartoituksen lisäksi tehdä myös toimenpide-ehdotuksia 
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maahanmuuttajanaisten aseman parantamiseksi. Alkuperäisen suunnitelman 

mukaan työryhmän tuli saada työnsä päätökseen vuoden 1996 loppuun mennessä, 

mutta toimiaikaa jouduttiin pidentämään kahteen otteeseen: ensin 28.2.1997 ja 

myöhemmin 31.3.1997 saakka.101 Se, että työryhmämuistion tekemiselle annettua 

toimiaikaa jatkettiin kaksi kertaa, kertoo todennäköisesti siitä, että 

maahanmuuttajanaiset olivat olleet suhteellisen vähän esillä ennen keväällä 1996 

alkanutta prosessia ja työryhmämuistio osoittautui ajateltua isommaksi urakaksi. 

Vuonna 2013 puhelinhaastattelussa työryhmän sihteeri Leena-Maija Qvist muisteli, 

että työryhmämuistion myöhästyminen johtui siitä, että muilta viranomaisilta 

jouduttiin odottamaan taustatietoja.102 

 

Maahanmuuttajanaiset Suomessa –työryhmämuistio oli ensimmäinen laaja-alainen 

maahanmuuttajanaisiin kohdistunut toimi Suomen maahanmuuttohallinnon 

neuvottelukunnissa ja maahanmuuttopolitiikan valmisteluelimissä.103 

Työryhmämuistio oli kaikkien aikojen ensimmäinen maahanmuuttajanaisiin 

Suomessa kohdistunut toimi poliittisessa valmistelutyössä. Tämä voidaan nähdä 

siinä valossa, että vuoden 1997 työryhmämuistio jätti jonkinlaisen perinnön 

maahanmuuttohallintoon siinä, millaisina maahanmuuttajanaiset nähtiin ja 

millaisia toimenpiteitä heihin kohdennettiin myöhemmin. 

 

PAKSI:n asettama työryhmä koostui keskeisimpien maahanmuuttoasioita 

hoitaneiden ministeriöiden virkamiehistä, maahanmuuttajia edustaneiden 

kansalaisjärjestöjen edustajista sekä työntekijäjärjestöiden edustajista. PAKSI 

nimesi työryhmän puheenjohtajaksi työministeriön vanhempi hallitussihteeri 

Eeva-Liisa Vuolasen. Sihteeriksi nimettiin sosiaali- ja terveysministeriön 

pakolaistoimiston erikoissuunnittelija Leena-Maija Qvist. Muita valtionhallinnon 

edustajia olivat sisäasiainministeriön ylijohtaja Risto Veijalainen, sosiaali- ja 

terveysministeriön pakolaistoimiston Maria Sharifi, tasa-arvovaltuutetun toimiston 

erikoistutkija Pirkko Kiviaho, tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE:n pääsihteeri 

Eija Hiitiö, yksikönjohtaja Jussi llvesmäki ulkomaalaisvirastosta sekä ylitarkastaja 

Ulla Aunola opetushallituksesta. Lisäksi kansalais- ja työntekijäjärjestöistä 

edustajat olivat Suomen Kuntaliitolla, Palvelutyönantajat ry:llä, SAK:lla, 
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Siirtolaisuusinstituutilla, Monikulttuuriyhdistys Familia-Club ry:llä, Suomen 

venäjänkielisen väestön Foorumi ry:llä sekä Suomalais-Filippiiniläisten yhdistys 

ry:llä.104  

 

Maahanmuuttopolitiikan kannalta keskeisissä organisaatioissa toimineiden 

henkilöiden asenteet olivat ratkaisevassa asemassa, koska he toteuttivat käytännön 

politiikkaa eri tasoilla ja vääjäämättä heijastelivat omia mielipiteitään ja 

asenteitaan toimintatapoihin, joista muodostuvat maahanmuuttopolitiikan 

viralliset asenteet.105 Työryhmän kokoonpanolla oli suuri merkitys siinä, mitä 

kysymyksiä muistion toimenpide-ehdotuksissa painotettiin eli millainen 

työryhmämuistiosta lopulta tuli. Työryhmämuistio synnytti 

maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntalaitokseen perinnön siinä, mistä 

lähtökohdista maahanmuuttajanaiset nähtiin. 

 

Työryhmän kokoonpanoon liittyen merkittävä huomio on, että sisä- ja 

työministeriön kahden pilarin maahanmuuttopoliittisen hallinnon malli ei 

toteutunutkaan työryhmän kokoonpanossa. Sosiaali- ja terveysministeriö sai 

työryhmään maahanmuuttoministeriöistä kaikkein mittavimman edustuksen. 

Tämä perustui siihen, että 1.3.1997 saakka sen yhteydessä sijaitsi valtion 

pakolaisasioista ylimpänä viranomaisena vastannut pakolaistoimisto. Työryhmän 

tasa-arvohallinnon edustajat tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE:sta ja tasa-

arvovaltuutetun toimistosta sijaitsivat myös sosiaali- ja terveysministeriön 

yhteydessä, joka näin ollen dominoi työryhmän ministeriöpaikkoja.  

 

PAKSI:n vuoden 1997 työryhmämuistion työryhmän sihteeri Leena-Maija Qvist 

totesi vuonna 2013, että kokoonpano muokkaantui sellaiseksi, koska tietämys 

maahanmuuttajanaisista sekä heidän tilanteestaan Suomessa oli keskittynyt tasa-

arvohallintoon ja pakolaistoimistoon, jotka sijaitsivat tuolloin kumpikin sosiaali- ja 

terveysministeriössä.106 

 

Vuoden 1997 työryhmämuistio oli sosiaali- ja terveysministeriön 

maahanmuuttohallinnollisen vallan ajan viimeisiä tekoja, sillä muistion 
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valmistuttua 6.4.1997 pakolaisasiat oli jo siirretty takaisin työministeriöön, johon 

samalla muodostettiin kokonainen maahanmuutto-osasto.107 Ainoastaan 

ulkomaalaisvaltuutetun virka jäi sosiaali- ja terveysministeriöön vielä vajaaksi 

kahdeksi vuodeksi, maaliskuuhun 1999 saakka.108 

 

Pakolaisnaiset ja kaiken kaikkiaan ihmisoikeudelliset ja humanitaariset 

näkökulmat painottuivat työryhmämuistion toimenpide-ehdotuksissa. Tämä 

saattaa johtua siitä, että pakolaisasioita hallinnoinut sosiaali- ja terveysministeriö 

halusi jättää maahanmuuttopolitiikkaan oman kädenjälkensä, kun se siihen vielä 

pystyi. Työryhmämuistiossa maahanmuuttajanaisten kysymyksen nähtiin 

painottuvan nimenomaan pakolaisnaisiin, joten sosiaali- ja terveysministeriön 

pakolaistoimiston virkamiesten määrä työryhmässä luultavasti perusteltiin tähän 

oletukseen nojaten. Pakolaistoimiston auktoriteetti pakolaisasioissa oli 1.3.1997 asti 

kiistaton, ja pakolaistoimiston virkamiehet edustivat maahanmuuttohallinnossa 

pakolaisasioiden ylintä asiantuntemusta. 

 

Työryhmä totesi, että työtä haittasi ja viivästytti tilastojen ja tutkimusten vähäisyys 

ja hajanaisuus Suomessa. Tehostaakseen muistion valmistumista työryhmä lähetti 

kyselyn maahanmuuttajajärjestöjen naisjäsenille. Kyselyä pyrittiin jakamaan 

eteenpäin myös maahanmuuttajanaisten verkostoille. Työryhmä otti kaikki 

saamansa voimat käyttöön, mistä kertovat laajat asiantuntijakuulemiset.109 

Työryhmämuistio kiersi asianomaisiksi nähdyillä järjestöillä ja se toi sille 

legimiteettiä, koska se oli kuulemisprosessin läpikäynyt toimeksianto. 

 

PAKSI:n vuoden 1997 työryhmämuistion syntymisen paineet ja tarpeet kertovat 

siitä maahanmuuttopoliittisesta ilmapiiristä, joka vuonna 1996 vallitsi, kun prosessi 

käynnistyi. Oli selvää, että Maahanmuuttajanaiset Suomessa -työryhmämuistion 

asettamiseen ja muistion syntyyn vaikuttivat vahvasti maahanmuuttajanaisiin eri 

kansainvälisissä järjestöissä kohdistettu huomio. Kansainvälisistä järjestöistä tai 

sopimuksista työryhmämuistion syntyyn ja työhön mainittiin vaikuttaneen YK:n 

1995 Pekingin konferenssin, Euroopan neuvoston sekä kansainvälisen 

siirtolaisuusjärjestö IOM:n. Työryhmä ei pitänyt olemassa ollutta tietomäärää 
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maahanmuuttajanaisista riittävänä eikä liiemmin maahanmuuttopoliittisten 

toimien tilaakaan, joten tilausta ja painetta toimenpide-ehdotuksia sisältävälle 

selvitykselle oli olemassa. Julkaisun painoarvoa katsottiin lisäävän sen 

lausuntokierros järjestöissä sekä asianomaisilla virkamiehillä.110  

 

Työryhmässä sihteerinä toiminut Leena-Maija Qvist, joka työskenteli tuolloin 

erikoissuunnittelijana sosiaali- ja terveysministeriön alaisessa pakolaistoimistossa, 

kertoi puhelinhaastattelussa, että työryhmämuistion synnyn sisäiset paineet tulivat 

ennen kaikkea kunnilta ja maahanmuuttajanaisten asemaan perehtyneiltä 

järjestöiltä. Viesti kunnilta ja järjestöiltä oli selvä – he työskentelivät 

maahanmuuttajanaisten parissa ja kohtasivat lähes päivittäin tilanteita, joissa apua 

haki luku- ja kirjoitustaidoton maahanmuuttajanainen. Ulkoisista paineista Qvist 

nosti esille erityisesti vuoden 1995 Pekingin sopimuksen, jonka lopputulos koettiin 

niin sitovana, ettei sitä voitu ohittaa, kuten aiemmin maahanmuuttajanaisia 

koskeneiden ihmisoikeussopimusten kohdalla oli tehty. Työryhmä näki muidenkin 

maahanmuuttajanaisten tarvinneen työryhmämuistion apua, mutta ennen kaikkea 

tarve määriteltiin kaikkein heikoimmassa asemassa olleiden näkökulmasta, jotka 

tyypillisesti olivat kolmansista maista tulleita pakolaisnaisia.111 Kunnista ja 

maahanmuuttajanaisten kanssa tekemisissä olleista järjestöistä kantautui 1990-

luvun puolivälissä karuja tarinoita apua hakeneista luku- ja kirjoitustaidottomista 

maahanmuuttajanaisista. Nämä tarinat varmasti nostivat maahanmuuttajanaisten 

aseman puheenaiheeksi PAKSI:ssa, joka päätti muodostaa asiantuntijoista 

koostuneen työryhmän, jonka päämääränä oli tuottaa työryhmämuistio 

maahanmuuttajanaisten asemasta Suomessa. 

 

Työryhmämuistiossa painotettiin sitä, että maahanmuuttajanaisten käsittely 

kohtasi ongelmia siinä, kuinka heterogeeninen ihmisryhmä maahanmuuttajanaiset 

olivat. Maahanmuuttajanaiset nähtiin hyvin heterogeenisenä ryhmänä, jonka 

tyypillistä jäsentä oli hyvin hankala kuvailla. Maahanmuuttajanaiset olivat olleet 

maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntien toiminnassa vuoteen 1997 asti vain 

yksi aihe muiden joukossa, joten työryhmämuistiosta päätettiin tehdä yleiskatsaus 

Suomessa asuvien maahanmuuttajanaisten asemaan.112 Työryhmä oli 
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todennäköisesti varsin nopeasti huomannut, ettei valtionhallinnon 

komiteamietinnön yleinen määrämitta riittänyt maahanmuuttajanaisten aseman 

kovinkaan syvälliseen käsittelyyn kansallisuuksien tai edes muuttosyiden mukaan. 

Tämän vuoksi työryhmämuistiossa käsiteltiin maahanmuuttajanaisia varsin 

yleisellä tasolla eikä eroja maahanmuuttajanaisten kansallisuuksien välillä 

juurikaan eritelty. Sen sijaan muuttosyyt otettiin huomioon, mistä kertoi 

pakolaisnaisten erityiskysymyksen olemassaolo. Myös maahanmuuttajanaisten 

uskontoihin liittyneet ongelmat nostettiin esille, josta kertoi muun muassa 

uskontokysymys sekä islaminuskoisten maahanmuuttajanaisten kysymys, jotka 

olivat pitkälti yhden ja saman kysymyksen osakysymyksiä. 

 

Pakolaisnaiset nähtiin julkaisussa erityistä huomiota vaativana erityisryhmänä, 

eikä vähiten sen takia, että 1980-luvun puolivälistä lähtien YK:n pakolaisjärjestö 

UNHCR oli painottanut maahanmuuttajanaisten kysymyksissä erityisesti 

pakolaisnaisten asemaa ja seurantaa.113 Pakolaisnaisten erityisongelmiksi nähtiin jo 

lähtömaissa heihin kohdistuneet ihmisoikeusloukkaukset, kuten sotatilanteissa 

ilmenevä sukupuoleen kohdistuva vaino ja väkivalta. Jo vuoden 1988 

komiteamietinnössä oli huomioitu, että maahanmuuttajanaisten aseman taipumus 

linkittyä voimakkaasti aviomiehensä asemaan oli varsinkin avioerotilanteissa 

riski.114 Korkeasaaren ja Söderlingin mukaan pakolaisnaisia kohtaakin normaalia 

suurempi vaara syrjäytyä, mitä he perustelivat pakolaisnaisten yleisellä asemalla 

kotiäiteinä. Maahanmuuttopoliittisten toimien nähtiin olleen vaikea tavoittaa niitä 

naisia, joiden kaiken ajan vei kotityöt ja perheestä huolehtiminen, eikä aikaa 

riittänyt työlle tai välttämättä edes suomen kielen opiskelulle.115 

 

Maahanmuuttajanaisten kohtaaman moninkertainen syrjinnän riski tunnistetaan 

julkaisussa, vaikka termiä ei sen kummemmin avattu.116 Maahanmuuttajanaisten 

moninkertainen syrjäytymisen riski oli varmasti vuoden 1997 kontekstissa ilmiselvä 

epäkohta, koska Suomi toipui tuolloin vielä 1990-luvun taloudellisesta lamasta. 

Lama oli romahduttanut maahanmuuttajien työttömyyden pahimmillaan 53 

prosenttiin. PAKSI määritteli työryhmämuistiossa moninkertaisen syrjinnän näin:  
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Yksilön on useimmiten helppo integroitua isäntäyhteiskuntaan. Mutta kun on kyse 

isoimmista etnisistä ryhmistä, naisen on tavallaan saatava asemansa hyväksytyksi 

kahdesti. Ensiksi hänen on sopeuduttava omaan ryhmäänsä naisena ja saatava 

ryhmän hyväksymä asema. Toiseksi hänen odotetaan saavuttavan se asema, joka 

katsotaan isäntäyhteisössä naiselle sopivaksi. Naisen asemaan vaikuttaa se asema, 

jonka etninen ryhmä on saavuttanut. Ryhmän aseman määräytymiseen vaikuttavat 

ryhmän yksilöinä saavuttamat työpaikat, tapa, jolla ryhmää arvioidaan sekä 

maahanmuuttajien ja isäntämaan päämäärät.117  

 

Muistiossa maahanmuuttajanaisten aseman käsittely aloitettiin 

maahanmuuttajanaisten aseman tunnetuimmilla epäkohdilla. Keskeiset 

ihmisoikeusongelmat luokiteltiin kodin sekä uskonnon piiriin kuuluviksi. 

Uskontoon liittyviä ongelmia mainittiin olleen islaminuskon patriarkaaliset 

rakenteet sekä naisten ympärileikkaukset. Kotiin liittyvinä ongelmina nähtiin taas 

miesten valta-asema muslimiperheissä sekä suomalaisen yhteiskunnan kanssa 

ristiriidassa olleet näkemykset naisen asemasta.118 Maahanmuuttajien 

uskontokysymyksistä mainittiin, että islaminusko ruokki lähisuhdeväkivaltaa, 

jonka PAKSI katsoi olleen ihmisoikeusrikkomus. Uskonnon ja kodin piirin eli 

käytännössä julkisen ja yksityisen elämän tasoja on kuitenkin vaikeaa erottaa 

toisistaan, sillä yhteiskunnassa useimmat asiat ovat riippuvuus- ja 

vuorovaikutussuhteessa toisiinsa.119 Monissa traditionaalisissa eli ei-

länsimaalaisissa yhteiskunnissa naisten ja miesten välinen työnjako perheen sisällä 

on olennainen osa yhteiskuntajärjestystä. Jako yksityiseen ja julkiseen noudatti 

usein sukupuolista jakoa. Tällöin maahanmuuttajanaisten elämänpiiriin kuului 

ensisijaisesti yksityinen kodinpiiri ja työskentely siellä. Miehet taas työskentelevät 

usein kodin ulkopuolella ja heille kuuluu päävastuu rahan tuomisesta talouteen. 

Miehet ovat näissä traditionaalisissa yhteiskunnissa myös perheidensä päitä ja 

auktoriteetteja.120 

 

Työryhmän sihteerinä toimineen Leena-Maija Qvistin mukaan yksi keskeinen 

ongelma oli ilmennyt siinä, kuinka maahanmuuttajanaisten parissa työskennelleet 

henkilöt olivat ilmaisseet huolensa sitä kohtaa, että maahanmuuttajaperheiden 
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kanssa työskennellessä perheiden miehet olivat käyttäneet kaikkea äänivaltaa 

perheessä. Miehet olivat puhuneet tavallaan myös vaimojensa suilla, vaikka asia 

olisi koskettanut yksinomaan vaimoa.121 Koska työryhmämuistion yksi tavoite oli 

maahanmuuttajanaisten näkyväksi tekeminen yhteiskunnassa, tämä muodostui 

yhdeksi kysymykseksi, johon haluttiin kiireesti puuttua. 

 

PAKSI:n mukaan maahanmuuttajanaisen kannalta uusi kotimaa altisti heidät aina 

erilaisille perheen sisäisille jännitteille. Maahanmuuttajanaiset kohtasivat tästä 

johtuvia avioeroja, syrjäytymistä ja väkivaltaa. Erityisesti islaminuskoa pidettiin 

erityisesti yhtenä kunniaväkivaltaa lisäävänä tekijänä. Toisaalta myös tiettyjen 

kansallisuuksien maahanmuuttajamiesten tasa-arvotiedon vähyys heijastui 

maahanmuuttajanaisten asemaan.122 Maahanmuuttajien kansallisuusryhmien 

sisäinen kurin tai määräysvallan tiedetään olevan usein sukupuolittunutta.123 

 

Maahanmuuttajanaisten uskontokysymys oli hyvin keskeinen ongelma PAKSI:n 

näkökulmasta. Uskontokysymys sisälsi suomalaisen ja ei-länsimaiden 

sukupuolijärjestelmien ja tasa-arvo-ihanteiden kohtaamattomuuden sekä 

erityisesti islaminuskoisten pakolaisnaisten erityiskysymyksen, joka koostui 

erilaisista riskitekijöistä, jotka saattoivat kahlita nämä pakolaisnaiset ainoastaan 

kodinpiirin yhteyteen. 

 

Työryhmämuistiossa eriteltiin keskeisiä kansainvälisiä velvoitteita ja lainsäädäntöä, 

jotka paitsi painostivat julkaisun tekemiseen, niin lisäksi myös erilaisiin toimiin 

maahanmuuttajanaisten ihmis- ja perusoikeudellisen aseman parantamiseksi. 

Muuttoliikkeiden vaikutus sukupuolen tasa-arvoon tunnistettiin ja huomioitiin 

samoin kuin Euroopan neuvoston vuoden 1995 suosituksen sitouttavuus 

maahanmuuttajanaisten asemasta Euroopassa.124  

 

Pekingin maailmankonferenssissa 15.9.1995 hyväksytty naisten asemaa käsittelevä 

julistus ja toimintaohjelma sisälsivät pakolais- ja siirtolaisnaisten sekä naisten 

taloudellisen tasa-arvon strategiset tavoitteet.125 PAKSI näki, että oli tukuittain 
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erilaisia ihmisoikeusvelvoitteita, jotka painostivat maahanmuuttajanaisiin 

kohdistuviin maahanmuuttopoliittisiin toimiin. Velvoitteet periytyvät usein 

ihmisoikeussopimuksista tai sopimuksista, joissa oli vahvasti läsnä 

maahanmuuttajanaisiin sovellettava ihmisoikeusnäkökulma.  

 

Puhelinhaastattelussa vuonna 2o13 työryhmän sihteerinä toiminut Leena-Maija 

Qvist painotti nimenomaan Pekingin sopimuksen sitouttavuutta ja hän muisteli, 

että Pekingin sopimuksesta puhuttiin työryhmän sisällä eniten työryhmämuistioon 

vaikuttaneista kansainvälisistä sopimuksista.126 Pekingin sopimuksen 

painottaminen oli todennäköisesti siksi esillä työryhmämuistion taustalla, että  

se oli vuonna 1996, jolloin työryhmämuistion tekeminen aloitettiin, vain vuoden 

vanha. 

 

PAKSI vetosi työryhmämuistion oikeutusta perustellessaan myös kansallisiin 

viitekehyksiin. Se haki perusteet työryhmämuistion toimenpide-ehdotuksille aina 

Suomen valtiota määrittävien lakien sisällöistä. Suomen hallitusmuodon 5 §:n 

mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä – ketään ei ilman hyväksyttävää 

syytä perustetta voida asettaa eri asemaan muun muassa sukupuolen, iän, kielen, 

etnisen alkuperän tai muuhun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Valtioneuvoston hyväksymien tasa-arvo-ohjelmien sitouttavuutta painotettiin 

myös maahanmuuttajanaisten kohdalla. PAKSI näki maahanmuuttajanaisten 

aseman vuosina 1996–1997 työryhmätyön kautta saatujen tietojen pohjalta 

heikkona ja se katsoi, että useat maahanmuuttajanaiset elivät kokonaan 

yhteiskunnan ulkopuolella. Tutkimustietoa maahanmuuttajanaisista nähtiin 

kaiken lisäksi olleen heikosti olemassa.127 Vetoamalla aina Suomen perustuslakiin 

asti, PAKSI oli tullut lopputulokseen, että maahanmuuttajanaiset oli ihmisryhmänä 

aiemmin pitkälti sivuutettu maahanmuuttohallinnossa, vaikka juridisesti niin ei 

olisi saanut käydä.  

 

Grahamin mukaan tilanteessa, jossa jokin ihmisryhmä on jäänyt marginaaliin, 

puhutaan hallinnollisesta ja yhteiskunnallisesta normivajeesta. Tällöin 

läpiorganisoitunut yhteiskunta on epäonnistunut tunnistamisen, nimeämisen ja 

selittämisen kolmitavoitteessaan ja jokin asia jää unohduksiin. Tällöin 
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läpiorganisoitunut hyvinvointiyhteiskunta on epäonnistunut tunnistamisen, 

nimeämisen ja selittämisen kolmitavoitteissaan ja jokin ihmisryhmä jää hallinnossa 

marginaaliin.128 

 

Maahanmuuttopolitiikassa ihmisoikeussopimukset olivat siinä mielessä 

tulkinnanvarainen asia, kun tiedetään, että maahanmuuttohallinnon 

oikeusoppineet alkoivat 1980- ja 90-lukujen taitteessa soveltaa tarkempaa 

näkökulmaa niissä ilmeneviin velvoitteisiin.129 Tulkinnanvara liittyen 

maahanmuuttopolitiikkaan oli kuitenkin sellainen asia, joka oli Suomessa jo 

aiemmin tiedostettu asia eikä maahanmuuttajanaisten käsittelyn kannalta 

kovinkaan suotuisalla tavalla, sillä maahanmuuttohallinnossa oli pitkään 

ylenkatsottu heitä koskettaneita ihmisoikeussopimuksia. 

 

Työryhmämuistiossa jatkettiin erittelemällä toimeksiannon tavoitteita. 

Keskeisimpänä maahanmuuttajanaisiin liittyvänä maahanmuuttopoliittisena 

tavoitteena pidettiin maahanmuuttajanaisten aseman näkyväksi tekemistä.130 

Maahanmuuttajanaisten näkyväksi tekeminen ei kuitenkaan katsottu koskevan 

kaikkia maahanmuuttajanaisia. Vuoden 1997 työryhmämuistiossa PAKSI palasi 

ihmiskaupan teeman pariin, jota SAN oli käsitellyt jo vuoden 1988 

komiteamietinnössään.  

 

Neuvostoliiton hajoaminen synnytti itäiseen Eurooppaan 1990-luvun alussa 

lukuisia nuoria tasavaltoja. Näiden valtioiden kansalaisten hartaista toiveista 

huolimatta maiden taloudet eivät lähteneetkään nousuun ja nuoret ihmiset, 

erityisesti naiset, olivat pakotettuja lähtemään läntiseen Eurooppaan 

epämääräisten töiden perässä. Länsi-Euroopassa useat naiset joutuivat huijatuiksi 

ja ihmiskaupan uhreina pakotetuiksi prostituutioon. 1990-luvun puoliväliin saakka 

Suomen seksibisnes oli lähes ainoastaan paikallisten ja itsenäisten prostituoitujen 

hallussa.131 Tilanne mullistui, kun venäläiset ja virolaiset rikollisliigat tulivat 

Suomen seksimarkkinoille. Rikollisliigat uhkailivat osan kotimaisista 
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prostituoiduista lopettamaan toimintansa ja toivat ihmiskaupan uhreiksi joutuneet 

itäeurooppalaiset naiset heidän tilalleen.132 

 

PAKSI:n mukaan seksibisneksessä mukana olleet maahanmuuttajanaiset eivät 

yleensä oleskelleet maassa pysyvästi, joten heidän ihmisoikeuksien ja asemansa 

katsottiin jäävän toimeksiannon ulkopuolelle.133 PAKSI:n näkemys prostituutiosta 

oli, että sitä harjoittamaan hakeuduttin usein taloudellisista syistä toimeentulon 

turvaamiseksi.134 PAKSI:n valmistellessa muistiota vuosina 1996–1997 ei luultavasti 

ollut olemassa paljoakaan tietoa Suomen ihmiskaupan tilasta, joka oli tuolloin 

myllerryksen vallassa. PAKSI määritteli seksibisneksessä mukana olleet 

maahanmuuttajanaiset toimeksiannon ulkopuolelle, koska se näki, etteivät he 

oleskelleet maassa pysyvästi. Vaikutti siltä, että nimenomaan oleskelun pituus ja 

oleskelun motiivit määrittelivät maahanmuuttajanaisen kuuluvuuden Suomen 

valtion yhteyteen. YK:n määritelmän mukaan, jota maahanmuuttohallinnon 

neuvottelukunnissakin varmasti noudatettiin, maahanmuuttajanaisen 

maahanmuuttajuuden määritteli yhden vuoden pituinen oleskelu maassa. PAKSI:n 

oletus oli, etteivät prostituoituina työskennelleet maahanmuuttajanaiset olleet 

Suomessa yleensä kokonaista vuotta. 

 

Työryhmämuistiossa PAKSI jatkoi ja terävöitti vuonna 1994 ensi kerran 

lanseeraamaansa sukupuolten tasa-arvon tavoitetta maahanmuuttopolitiikassa. 

Laajemmassa kontekstissa pidettiin selvänä myös sitä, että muuttoliikkeet yleisesti 

vaikuttivat sukupuolten tasa-arvoon.135 Tasa-arvon tavoitteen mukaantulo 

maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntien näkemyksiin ideaalista 

maahanmuuttopolitiikasta tuli nyt selväksi ja kolme vuotta aiemmin ensi kertaa 

esitetyt toiveet saivat vahvistusta. 

 

PAKSI mainitsi tasa-arvonäkökulmaan liittyen, että sukupuolten tasa-

arvonäkökulmaan ei ole tietoisesti sisällytetty maahanmuuttajanaisia, vaan heidät 

nähtiin pelkästään maahanmuuttopolitiikan hallinnon alaisena erityistarpeita 

vaativana ihmisryhmänä. Tästä huolimatta PAKSI näki, että tasa-arvolaki tarjosi 
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suojaa maahanmuuttajanaisille.136 Näkemys siitä, että tasa-arvonäkökulmaa ei 

sovellettaisi maahanmuuttajanaisiin, on ristiriidassa sen tiedon kanssa, jonka 

mukaan työryhmän jäseninä oli tasa-arvohallinnon virkamiehiä tasa-

arvovaltuutetun toimistosta ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE:sta.  

 

Puhelinhaastattelussa Qvist totesi, että työryhmän kokoonpanossa oli painottunut 

sosiaali- ja terveysministeriön edustus, koska siellä sijaitsi vuoden 1997 

pakolaisasioiden työministeriöön siirtoon asti ikään kuin keskittymä 

maahanmuuttajanaisiin liittyvää tietoa. Qvist sanoi, että vastoin kuin 

työryhmämuistiossa ilmaistiin, maahanmuuttajanaiset nähtiin kyllä tasa-

arvokysymyksenä.137  

 

Se, että maahanmuuttajanaisten historian tärkeimpään maahanmuuttopoliittiseen 

toimeen osallistui tasa-arvohallinnon edustajat, kertoi siitä, että sukupuolten tasa-

arvonäkökulma sisällytettiin maahanmuuttajanaisten käsittelyyn, vaikka tasa-

arvohallinto ei muuten olisikaan ollut vastuussa maahanmuuttajanaisten 

hallinnoinnista. PAKSI otti tasa-arvohallinnon virkamiehet mukaan työryhmän 

kokoonpanoon, koska se katsoi tarvitsevansa heidän osaamistaan. Tämä 

perusteltiin osittain sillä, että maahanmuuttajanaiset ja heidän asemaansa 

liittyneet kysymykset nähtiin mitä vahvimmin tasa-arvokysymyksenä, joka periytyi 

ihmisoikeusnäkökulmasta. 

 

Työryhmämuistiossa hallinnon nähtiin tasa-arvolain lisäksi vaikuttavan 

maahanmuuttajien sukupuoliseen tasa-arvoon valtioneuvoston tasa-arvo-

ohjelmilla, jotka kokosivat ja koordinoivat hallituksen toimia sukupuolten välisen 

tasa-arvon edistämiseksi.138 Keskeisin työryhmämuistion tulos oli, että 

maahanmuuttajanaisten tarpeet tulisi ottaa laajemmin huomioon 

maahanmuuttopoliittisessa suunnittelu-, valmistelu- ja päätöksentekotyössä. 

Maahanmuuttajanaisten kysymysten käsittelyn ei nähty olleen ennen vuotta 1997 

tarpeeksi osana PAKSI:n toimintaa.139 Maahanmuuttajanaisten käsittelyn 

eräänlainen unohtaminen olikin totta, sillä maininnat maahanmuuttohallinnon 

neuvottelukunnissa maahanmuuttajanaisiin tai heidän asemaansa liittyen ennen 
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vuotta 1997 olivat yksittäisiä ja keskittyivät ongelmalähtöiseen näkemykseen, jonka 

mukaan heidät nähtiin uhreina, oli sortajana sitten puoliso, uskonto, suomalaisen 

ja lähtö- tai kotimaan sukupuolijärjestelmien kohtaamattomuus tai suomalainen 

yhteiskuntajärjestys. 

 

Maahanmuuttajanaiset Suomessa -työryhmämuistiossa käsiteltiin monenlaisia 

teemoja maahanmuuttajanaisten ihmisoikeusnäkökulmaan liittyen. Ensinnä 

työryhmä aloitti työnsä perusteellisesti erittelemällä mitkä Suomen ratifioimat 

kansainväliset sopimukset vaikuttavat ja velvoittavat maahanmuuttajanaisten 

huomiointiin. Toisekseen keskeiset ihmisoikeusongelmat, kuten 

maahanmuuttajien uskontokysymys ja yhteiskunnasta syrjäytymisen riski tuotiin 

esille ja niiden lääkkeeksi esitettiin toimenpide-ehdotuksia. PAKSI tutkaili sen 

omia sekä maahanmuuttajahallinnon neuvottelukuntien aiempia 

maahanmuuttajanaisiin liittyneitä toimia kriittisesti. Se myönsi, että 

työryhmämuistio oli lajissaan ensimmäinen. Lausuntokierroksen järjestämisellä 

maahanmuuttajajärjestöissä ja pidentämällä työryhmän työskentelyaikaa se otti 

työnsä ilmeisen vakavasti – olihan maahanmuuttajanaisten ihmisryhmän sisällä 

huomattu olevan erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. 

 

1.4. Ihmisoikeusnäkökulma suunnittelupolitiikan aikakaudella 

 

Suomen 1990-luvun maahanmuuttopolitiikan historian yksi keskeisimpiä 

tapahtumia oli vuoden 1997 lokakuussa hyväksytty maahanmuuttopoliittinen 

ohjelma. Samalla se oli Suomen historian ensimmäinen valtioneuvoston eli 

hallituksen hyväksymä maahanmuuttopoliittinen periaateohjelma, joka antoi 

suunnan maahanmuuttopolitiikalle ja oli selkeä ohjenuora, josta kenenkään 

yksittäisen virkamiehen ei tullut lipeämän. Virallisen maahanmuuttopoliittisen 

ohjelman synnyn myötä Suomen maahanmuuttohallinnon virkamiesten ja 

neuvottelukuntien liki kymmenen vuotta tyhjille korville kaikuneet toiveet oli 

vihdoin kuultu. Maahanmuuttopolitiikan linjaaminen ei ollut enää virkamiesten 

harteilla. Maahanmuuttopolitiikka oli nyt virallisesti siirtynyt suunnittelupolitiikan 

aikaan.140  
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Myös maahanmuuttohallinnon neuvottelukunnat kokivat samoihin aikoihin 

muutoksia: 1990-luvun alku oli Suomen maahanmuuttohallinnossa aikaa, jolloin 

työministeriölle keskitettiin valtaa.141 Pakolais- ja siirtolaisuusasian 

neuvottelukunnan taival kesti vuoteen 1998, jolloin Etnisten suhteiden 

neuvottelukunta ETNO korvasi sen työministeriössä.142 PAKSI:n vaihduttua 

ETNO:ksi maahanmuuttajanaisten kysymysten painoarvo neuvottelukunnassa 

kasvoi, kun Maahanmuuttajanaiset Suomessa –työryhmämuistion innoittamana 

maahanmuuttajanaisille päätettiin perustaa neuvottelukuntaan oma jaostonsa.143  

 

Neuvottelukuntalaitoksella on pitkät perinteet Suomen hallinnollisessa 

järjestelmässä ja valtioneuvoston päätöksentekoelimissä ja ne kuvaavat Suomen 

poliittisen valmistelun eri vaiheita. Maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntien 

nimenmuutokset heijastelevat Suomen aseman muutoksia maailmanpolitiikan 

areenoilla ja maahanmuuton kasvun aiheuttamia hallinnollisia mullistuksia.144 

Maahanmuuttohallinnon poukkoilu 1990-luvun aikana eri ministeriöiden kesken 

sekä maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntien osalta saattoi näyttää sekavalta ja 

päämäärättömältä, mutta muiden länsimaiden esimerkit osoittivat, ettei 

maahanmuuttohallinnon käymistila maahanmuuton kohdemaaksi tulemisen 

alkuvuosina ollut ainoastaan suomalainen ilmiö. Maahanmuuttohallinnon 

muutosten aika kuvastaa hyvin, kuinka moninainen ja monimutkainen ilmiö 

maahanmuutto oli. Suomen valtionhallinnon tottumattomuus sen käsittelyyn ja 

paikan määrittämiseen poliittisessa järjestelmässä oli eräällä tavalla välttämätön 

prosessi matkalla tehokkaaseen ja järjestäytyneeseen maahanmuuttohallintoon.145 

Maahanmuuttajanaisten käsittely maahanmuuttopolitiikassa oli tämän prosessin 

yksi ilmentymä ja maahanmuuttajanaisten hallinnollisen yhteyden muuttuminen 

maahanmuuttohallinnon neuvottelukunnissa vaikutti vahvistavan säännön. 

Maahanmuuttajanaiset jaoston perustaminen oli selkeä viesti siitä, että PAKSI:n 

vuoden 1997 työryhmämuistion myötä maahanmuuttohallinnon 

neuvottelukuntalaitokseen oli saatu alkuun perinne sukupuolittuneen 

maahanmuuttopolitiikan käsittelyssä. 
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PAKSI ynnäsi vuoden 1998 julkaisussaan Maastamuuttomaasta 

maahanmuuttomaaksi – Toimintaympäristön muutoksesta kahden erillisen 

neuvottelukunnan yhdistymiseen tuolloin liki 30-vuotista maahanmuuttohallinnon 

neuvottelukuntien historiaa. Julkaisu ei katsonut vain menneeseen, vaan siinä 

suunniteltiin myös tulevaa ja tulevaisuuden maahanmuuttopolitiikan linjauksia, 

joiden nähtiin kuuluvan PAKSI:n ensisijaiseen toiminnankuvaan. Historiikissa 

tutkailtiin ajankohtaisten maailmanpoliittisten tapahtumien ja 

globalisaatiokehityksen vaikutusta vuoden 1997 muistion syntyyn. YK:n 

ihmisoikeusvuoden 1997 katsottiin vaikuttaneen toimenpiteisiin muun muassa 

Maahanmuuttajanaiset Suomessa –työryhmämuistion takana.146 Vuosi 1997 oli 

myös Euroopan unionin rasismin vastainen teemavuosi, joten vuoden 1997 

työryhmämuistion ja kenties jopa hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman 

taustalla voidaan nähdä olleen useita kansainvälisiä vaikutteita.147 

 

Keväällä 1997 valmistuneen Maahanmuuttajanaiset Suomessa –työryhmämuistion 

lisäksi saman vuoden syksynä valmistui kauan odotetu hallituksen 

maahanmuuttopoliittinen ohjelma. Vuosi 1997 oli myös YK:n ihmisoikeusvuosi 

sekä EU:n rasismin vastainen vuosi, joten on helppo hahmottaa tilanne ja paineet, 

jotka maahanmuuttohallinnossa tuolloin vallitsivat. Erilaisille toimille oli tilausta 

ja se tilaus tuli nimenomaan ulkoapäin – maahanmuuttoa ja muuttoliikkeitä 

hallinnoivasta kansainvälisestä yhteisöstä, johon maahanmuuttohallinnon 

näkökulmasta kuuluivat YK:n pakolaisjärjestö UNHCR, YK:n työjärjestö ILO, 

kansainvälinen siirtolaisjärjestö IOM, EU sekä Euroopan neuvosto. 

 

Vuoden 1997 komiteamietinnön keskeisissä linjauksissa PAKSI painotti selkeiden 

maahanmuuttopoliittisten suuntaviivojen tarvetta sekä kansainvälisen 

ulottuvuuden omaksumista maahanmuuttopolitiikkaan.148 Tilaus 

työryhmämuistiolle tuli mitä suurimmissa määrin kansainvälisistä 

yhteistyöjärjestöistä. Toisaalta maahanmuuttajanaiset nähtiin sisä- ja 

yhteiskuntapolitiikan näkökulmasta, ja heidän asemaansa pidettiin tärkeänä myös 

yhteiskunnan sisäisen tasa-arvoisuuden vuoksi. 1990-luvun lopulla 

maahanmuuttopolitiikassa eli vielä niin sanottu hallitun maahanmuuttopolitiikan 
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oppi, jossa kansalliset edut menivät kaiken muun edelle ja tätä taustaa vasten oli 

luontevaa, että sisäpoliittiset lähtökohdat näkyivät myös maahanmuuttajanaisten 

kysymyksen käsittelyssä. Maahanmuuttajanaisten asema oli nimenomaan 

maahanmuuttopoliittinen kysymys, vaikka sitä käsiteltiin myös tasa-arvoasiana. 

  

1990-luvun loppu oli vilkasta aikaa suomalaisessa maahanmuuttopolitiikassa ja 

maahanmuuttohallinnossa. Kotouttamis- eli integraatiopolitiikkaa omaksuttiin 

maahanmuuttajien asemaa säätelevän politiikan kulmakiveksi.  Vuoden 1999 

ensimmäinen kotouttamislaki, jossa huomioitiin myös maahanmuuttajanaisten 

näkökulma, oli Suomen 1990-luvun maahanmuuttopoliittisen historian 

merkittävin yksittäinen uusi laki.149 Sukupuolinäkökulmalla meni 

maahanmuuttopolitiikassa siis kymmenkunta vuotta murtautua 

maahanmuuttojuridiikan kovaan ytimeen ja keskeiseksi sovellettavaksi 

näkökulmaksi.  

 

Maahanmuuttopolitiikan integraatio- eli kotouttamispoliittinen malli ei syntynyt 

tyhjästä, vaan virallisesti vuonna 1999 omaksuttu kotouttamispoliittinen linjaus oli 

hyvin lähellä sitä linjausta, jota Alankomaat oli toteuttanut omassa 

maahanmuuttopoliittisessa kotouttamispolitiikassaan 1980-ja 90-luvuilla. Muita 

esimerkkimalleja kotouttamispolitiikalle haettiin Ruotsista ja Norjasta. Suomi oli 

kansainvälisesti yksi ensimmäisiä maita, joka omaksui maahanmuuttajat 

kaksisuuntaiseen vastavuoroiseen yhteiskuntaan integroivan 

kotouttamispoliittisen mallin. Useissa Euroopan maissa maahanmuuttomäärien 

kasvun ja kotouttamispolitiikan tosiasiallisen syntymisen välillä on yleisesti jopa 

vuosikymmenten viive.150 Suomi reagoi 1990-luvun viimeisten vuosien aikana 

maahanmuuttopolitiikkamallien kansainväliseen kehitykseen sen 

maahanmuuttopolitiikan historiaan suhteutettuna merkillisen nopeasti. 

 

Vuoden 1999 kotouttamislaki nähdään maahanmuuttopoliittisen historian niin 

suurena merkkitapahtumana, että vuodesta 1999 katsotaan alkaneen kokonaan 

uusi maahanmuuttopoliittinen aikakausi, jolla humanitaarinen muutto eli 

ihmisoikeusnäkökulmat olivat ensisijaisessa asemassa.151 
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1.5. ETNO palaa maahanmuuttajanaisten ihmisoikeuskysymyksiin 

 

Vuonna 1998 toimintansa aloittaneen ETNO:n ensimmäisissä julkaisuissa 

maahanmuuttajanaisten käsittely oli vähäistä. Osittain tämä selittynee vuoden 

1997 muistion pitkällä ja paljon resursseja vaatineella valmisteluajalla. Tähän 

viitaten PAKSI ilmoitti ristiriitaisesti vuonna 1998, ettei se palaa 

asiakokonaisuuksiin, ennen kuin niiden hoitamiselle on löydetty taho.152  ETNO 

kohdisti kuitenkin syksyllä 2002 uudelleen huomionsa maahanmuuttajanaisiin, 

kun se järjesti työpajamuotoisia Maahanmuuttajanaiset verkostoissa -seminaareja 

maahanmuuttajanaisten tilanteesta ja asemasta neljällä paikkakunnalla: 

Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Joensuussa. Maahanmuuttajanaisten teeman 

ympärille järjestetyt seminaarit olivat merkittävä toimenpide 

maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntien toiminnassa. Tilaisuudet olivat 

epämuodollisia mikroseminaareja, joissa puheenvuorojen pohjalta pohdittiin 

maahanmuuttajaperheiden ja -naisten tilannetta kaikkinensa ja pyrittiin löytämään 

ratkaisuja maahanmuuttajanaisten ja -perheiden arkipäivän ongelmiin. 

Keskusteluteemoja olivat yksinäisyys ja eristyneisyys, kielitaidottomuus, naisen 

muuttuvat roolit kotona ja työssä, suhde lapsiin ja aviopuolisoon, työttömyys ja 

verkostojen muodostaminen naisten tukemiseksi.153  

 

Keskustelutilaisuuksissa puheenvuoron saivat eri kansalaisjärjestöjen ja puolueiden 

edustajat, jotka työskentelivät maahanmuuttajanaisiin liittyvien asioiden parissa. 

Helsingin keskustelutilaisuudessa kansanedustaja Outi Ojala (vas.) vertasi 

maahanmuuttajanaisten olosuhteita ja tilannetta Suomessa romanien ja 

saamelaisten vastaavaan tilanteisiin. Toisaalta kuultiin kritiikkiä sitä kohtaan, 

kuinka maahanmuuttajanaisia lähestyttiin aina vain ongelmakeskeisestä 

näkökulmasta käsin, joka eittämättä uhriutti maahanmuuttajanaiset ja heitti 

heidän päälleen avuttomuuden ja anonyymiuden stigman.154 Ongelmakeskeinen 

näkökulma olikin läsnä maahanmuuttajanaisten asemaa kuvailevassa 

hallintoretoriikassa läpi koko sen ajan, jolloin heitä käsiteltiin neuvottelukuntien 

julkaisuissa.  

                                                                                              
152

 Pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunta 1998, 48. 
153

 Etnisten suhteiden neuvottelukunta 2002, et al. 
154

 Etnisten suhteiden neuvottelukunta 2002, 4-5. 



52 
 

 

Tilaisuuksien tavoitteena oli kerätä tietoa ja kokemuksia, joiden pohjalta 

perhejaosto tekisi esityksen ETNO:n jatkotoimenpiteiksi 

maahanmuuttajaperheiden ja -naisten tukemisessa.155 Maahanmuuttajanaisten 

ihmisoikeusasema oli vuoden 2002 raportin mukaan siis rinnastettavissa 

maahanmuuttajaperheiden aseman yhteyteen. Tämä on sikäli loogista, sillä 

hallinnossa ja tutkimuksessa maahanmuuttajanaisten asema yhdistetään usein 

heidän asemaansa perheessään. Tämä asetelma taas toisintaa 

maahanmuuttajanaisten ongelmalähtöistä käsittelyä patriarkaalisten 

perherakenteiden uhreina, niissä korostuivat maahanmuuttajanaisten 

ihmisoikeusongelmat nimenomaan islaminuskon syrjiviin perinteisiin perustuen. 

 

Suomen virallisen maahanmuuttopolitiikan katsottiin kärsivän siitä, kuinka se näki 

kaikki maahanmuuttajanaiset, jotka tulivat niin sanotuista kolmannen maailman 

maista yksinomaan patriarkaalisen vallan syrjiminä ja alistamina objekteina.156 

Kolmansista maista tulevat naiset ovat muita useammin nimenomaan pakolais-

statuksella Suomeen tulevia, joka nostaa jälleen nimenomaan pakolaisnaisten 

ihmisryhmän esiin ja asettaa sukupuolittuneen maahanmuuttopolitiikan keskiöön 

pakolaisnaiset. 

 

Helsingin seminaarissa ihmisoikeusliiton puheenvuoron esittänyt puheenjohtaja 

Kristina Kouros peräsi maahanmuuttopolitiikalta maahanmuuttajanaisten 

ihmisoikeuksien vahvempaa huomioimista kotouttamispolitiikassa.157 

Ihmisoikeusnäkökulman nousu oli peräisin 1990-luvun kansainvälisten ihmis- ja 

perusoikeusvelvoitteiden omaksumisesta osaksi maahanmuuttopolitiikkaa. 

Ihmisoikeusnäkökulma paitsi kilpaili työvoimapoliittisen maahanmuuttopolitiikan 

näkökulman kanssa, niin se myös osittain integroitui siihen. Tätä omalta osaltaan 

todisti maahanmuuttajanaisten ja sukupuolinäkökulman huomioonottaminen 

ensimmäisen, vuoden 1999 kotouttamislain, valmistelu- ja seurantatyössä.158 

Kotouttamispolitiikassa työllistyminen ja työllisyysnäkökulma olivat tärkeimpiä 

tavoitteita.159 
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Toisaalta pelkän ihmisoikeusnäkökulman käyttö maahanmuuttajanaisten 

tarkastelussa keräsi vuoden 2002 tilaisuuksissa myös kritiikkiä, jota perusteltiin 

sillä, että maahanmuuttajanaisten aseman käsittelyssä tulisi painottaa taloudellisia 

ja yhteiskunnallisia mittareita.160 Vastakkaisia näkemyksiä maahanmuuttajanaisiin 

sovellettavista näkökulmista siis oli ja ne tuotiin esiin ETNO:n seminaarisarjassa. 

Vaikutelma ihmisoikeus- ja työllisyysnäkökulmien kritiikistä oli se, että ne nähtiin 

jotenkin toisensa poissulkevina vaihtoehtoina. Esimerkkinä se, että vuoden 1999 

kotouttamislain valmistelussa otettiin huomioon sukupuolinäkökulma, perustelee 

sen näkemyksen, että nämä kaksi näkökulmaa olisivat voineet elää rinnakkain 

maahanmuuttopolitiikassa. 

 

Jännitteitä ihmisoikeusnäkökulman ja työllisyysnäkökulman välillä tuli esille 

laajemminkin. Osa seminaareihin osallistuneista näki, että maahanmuuttajanaisia 

on liikaa käsitelty väkivaltateemasta käsin, ja vaati keskittymistä taloudelliseen 

näkökulmaan sekä sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin epäkohtiin.161 Syytös 

väkivaltapuoleen keskittymisestä vaikutti maahanmuuttohallinnon 

neuvottelukuntien julkaisuiden pohjalta liioittelulta, sillä väkivaltapuolta ei tuotu 

juurikaan esille. Toisaalta lähteiden maahanmuuttajanaisten epätasa-arvon 

kuvaukset suhteessa maahanmuuttajamiehiin nousivat aina vuodesta 1988 lähtien 

esille sellaisina, että tällainen väkivallan uhka julkaisuissa nousee esille hiljaisina 

asenteina.  

Maahanmuuttajanaisten ihmisoikeusnäkökulmaan sisältynyt uskontokysymys 

leimasi ETNO:n mielestä toimintaa ja keskustelua maahanmuuttajanaisten 

asemasta vuonna 2002.162 ETNO tuolloin myönsi uskontokysymysten arkuuden ja 

monimutkaisuuden maahanmuuttajiin liittyvien ongelmien käsittelyssä.163 ETNO:n 

seminaarissa ilmeni se, että edes yhden näkökulman sisällä ei vallinnut 

yksimielisyyttä ainakaan siitä, mitä asioita ihmisoikeusnäkökulma 

maahanmuuttajanaisten kohdalla sisältäisi. 
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ETNO:ssa varapuheenjohtajana vuodesta 1998 lähtien ollut Atanas Atanovski (sd.) 

kuvaili haastattelussa vuonna 2013 maahanmuuttajanaisten uskontokysymystä 

maahanmuuttohallinnon neuvottelukunnissa niin, että se oli aina läsnä. 

Uskontokysymys on liitetty lähes aina islaminuskoon ja sen haitallisiin 

vaikutuksiin islaminuskoisten maahanmuuttajanaisten asemaan. Myös 

vastakkainasettelu suomalaisen yhteiskunnan keskeisten arvojen ja lakien sekä 

islaminuskon välillä liittyvät vahvasti uskontokysymyksen keskeisiin 

ongelmakohtiin.164 

 

Maahanmuuttajanaiset olivat heterogeeninen ihmisryhmä, jossa musliminaiset 

olivat vain vähemmistönä. Hiljalleen ETNO:ssa huomattiin, ettei 

maahanmuuttajanaistenkaan aseman käsittelyssä tullut sortua yksinkertaistuksiin, 

vaan teemaa tuli lähestyä perin pohjin ja tutkia myös institutionaalisia rakenteita 

ja yhteyksiä niiden kesken, jotka maahanmuuttajanaisten ihmisryhmää 

hallinnoivat. 

 

 

1.6. Maahanmuuttajanaiset tasa-arvo- ja maahanmuuttohallinnon 

kiistakapulana 

 

Tutkittaessa maahanmuuttajanaisten aseman käsittelyn historiaa suomalaisessa 

neuvottelukuntalaitoksessa nousee esiin kysymys - mikseivät 

maahanmuuttajanaiset olleet tasa-arvohallinnon vastuulla, kun 

maahanmuuttajanaisia kuitenkin pidettiin maahanmuuttohallinnon 

neuvottelukuntalaitoksessa ihmisoikeusasiana? Lähteitä tutkiessa kävi ilmi, että 

itse asiassa pyrkimyksiä siirtää maahanmuuttajanaiset kokonaan tai osittain tasa-

arvoasiain neuvottelukunta TANE:n yhteyteen oli ollut. TANE:lla oli 

hallinnonalansa puolesta kiistatta edellytykset huolehtia sukupuolten tasa-

arvoasioista myös maahanmuuttajanaisten kohdalla. Näin ei kuitenkaan ikinä 

tapahtunut. 

 

ETNO:n Maahanmuuttajanaiset verkostoissa -keskustelutilaisuuksien sarjassa 

vuonna 2002 Tuula Haatainen (sd.) ehdotti, että maahanmuuttajanaisten 
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kysymykset voitaisiin siirtää TANE:een, jonka puheenjohtaja hän tuolloin oli.165 

Haataisen ehdotus oli uskalias. Maahanmuuttajanaisten käsittelyn siirtyminen 

TANE:n ja täten sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen olisi siirtänyt 

maahanmuuttajanaiset hallinnollisena ihmisryhmänä maahanmuuttopolitiikan 

alalta tasa-arvopolitiikan hallinnonalalle, jota sosiaali- ja terveysministeriö 

TANE:n, tasa-arvoyksikön ja tasa-arvovaltuutetun voimin seurasi ja hallinnoi.  

 

TANE:n pääsihteerinä kahteen otteeseen 1970-luvulta 2000-luvulle asti toiminut 

Leila Mélart kertoi puhelinhaastattelussa vuonna 2013, että maahanmuuttajanaiset 

eivät siirtyneet ETNO:sta TANE:lle, koska heidän organisatorinen paikka oli jo 

vakiintunut ETNO:aan, jossa vallitsi suurin tietämys maahanmuuttajanaisten 

ongelmista. Lisäksi Mélart näki, että TANE oli neuvottelukuntana 

maahanmuuttajanaisten kysymyksissä jähmeämpi toimija kuin ETNO, koska 

TANE:ssa oli paljon poliittisia eri puolueiden kantoja edustaneita jäseniä, joka 

tarkoitti, että puolue-edustajien ehdotukset tuli mennä ensiksi puolueissa läpi.166 

ETNO:ssa virkamies- ja järjestöedustus oli huomattavan suurta verrattuna 

esimerkiksi TANE:n, joten TANE:ssa nähtiin, että maahanmuuttajanaisten 

kysymysten käsittelyn paras paikka oli ETNO:ssa eikä se halunnut itsekkäästi omia 

maahanmuuttajanaisten käsittelyä itselleen, koska se näki, ettei se ollut 

maahanmuuttajanaisten asiantuntevaa käsittelyä edistävää. 

 

Haatainen oli ilmeisen varma, että saisi muutosehdotuksensa 

neuvottelukuntalaitoksessa läpi, kun hän jo samalla kiirehti suunnittelemaan 

maahanmuuttajamiesten organisatorista paikkaa TANE:ssa. Haatainen ehdotti, 

että heidät siirrettäisiin maahanmuuttajanaisten hallintomuutoksen yhteydessä 

TANE:n miesjaostoon. Haatainen katsoi TANE:n miesjaoston olevan oikea paikka 

keskustella maahanmuuttajamiesten asemasta, koska hän näki 

maahanmuuttajamiesten aseman ja tasa-arvotietoisuuden paranemisen kohottavan 

maahanmuuttajanaisten asemaa.167 Haataisen ehdotus maahanmuuttajamiehiin 

kohdistuvasta poliittisesta valmistelusta oli suorastaan vallankumouksellinen, sillä 

maahanmuuttajamiehet oli tähän asti lähes täydellisesti sivuutettu 
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maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntien toiminnassa ja julkaisuissa. Haatainen 

näki TANE:n yhteyden maahanmuuttajamiesten luonnollisimmaksi paikaksi.  

 

Haataisen toiveet maahanmuuttajamiesten käsittelemisestä TANE:ssa 

toteutuivatkin varsin pian, kun TANE järjesti 28.1.2003 yhteistyössä ETNO:n 

rasismi ja etniset suhteet –jaoston sekä maahanmuuttajamiesten kanssa 

työskentelevien verkoston kanssa tilaisuuden Samassa veneessä – miehet 

maahanmuuttajina. Tilaisuudessa puhuivat maahanmuuttajamiesten kanssa työnsä 

puolesta tekemisissä olleet virkamiehet ja järjestötyöntekijät samoin kuin itse 

maahanmuuttajamiehet. Puheenvuoroissa kritisoitiin maahanmuuttajamiesten 

aseman vääristynyttä ja stereotyyppisiin käsityksiin perustunutta käsittelyä 

hallinnossa. Seminaarissa tuotiin esimerkkinä esille tilanne, jossa muslimimies 

joutuu todistelemaan, ettei alista vaimoaan stereotyyppisten muslimimielikuvien 

mukaisesti. Tällaista tyypillisenä nähtyä tapausta pidettiin epäoikeudenmukaisena 

ja ennakkoluuloisena suhtautumisena maahanmuuttajamiehiin. Tällaisiin 

epäkohtiin haluttiin löytää ratkaisuehdotuksia.168  

 

Puhelinhaastattelussa vuonna 2013 Leila Mélart kertoi, että 

maahanmuuttajamiehet siirtyivät TANE:lle, koska siellä oli jo valmiiksi miesjaosto, 

jossa käsiteltiin miesten tasa-arvoasioita. Yleensä TANE käsitteli tasa-arvoasioita 

teeman, ei ihmisryhmän mukaan, mutta miesjaosto teki hänen mukaansa tässä 

poikkeuksen, joka mahdollisti maahanmuuttajamiesten hallinnollisen siirron.169 

 

ETNO:ssa ilmeisesti ajateltiin, että maahanmuuttajamiesten kysymykset voitiin 

antaa TANE:lle. Tämä johtui siitä, että TANE:ssa oli vuodesta 1988 lähtien ollut 

mieskysymyksiä käsittelevä miesjaosto, jonne maahanmuuttajamiesten kysymykset 

oli institutionaalisesti luonnollisinta ja vaivattominta sijoittaa. Myöskään se seikka, 

ettei maahanmuuttohallinnon neuvottelukunnissa ollut juuri lainkaan käsitelty 

maahanmuuttajamiehiä ja heidän asemaansa linkittämättä heitä 

maahanmuuttajanaisten kysymyksiin, antoi vaikutelman, ettei ETNO halunnut 

kantaa heistä vastuuta vaikka olikin mukana tilaisuuden järjestämisessä. 

Maahanmuuttajamiehet tekivät TANE:ssa yhdessä miesjaoston kanssa 

                                                                                              
168

 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan raportti 2003, et al.  
169

 Puhelinhaastattelu 23.9.2013, Léila Melart. 



57 
 

poikkeuksen siinä, ettei TANE:n alun perin ollut tarkoitus käsitellä tasa-arvoasioita 

ihmisryhmittäin. 

 

Maahanmuuttajanaiset esitetään maahanmuuttopoliittisessa tasa-arvopuheessa 

usein epätasa-arvoisina ja uhkana nähtiin usein maahanmuuttajamiehet, ei 

suomalaista yhteiskuntarakennetta tai elinkeinoelämää.170 

 

ONASCHIN ja WEIDEN mukaan sukupuolen huomioivassa 

maahanmuuttopolitiikassa maahanmuuttajamiehet kytketään lähes aina 

maahanmuuttajanaisten yhteyteen nimenomaan ongelmana. Erityisesti työikäiset 

maahanmuuttajamiehet kuvataan maahanmuuttohallinnossa usein ainoastaan 

maahanmuuttajanaisten väkivaltaisina miehinä ja taantumusta edustavina 

sortajina ollen täten yksi maahanmuuttajanaisten kysymyksen osakysymys. 

Maahanmuuttajamiehet itsenäisenä ihmisryhmänä olivat tietynlainen sokea piste 

maahanmuuttopolitiikassa ja sitä valmistelevassa maahanmuuttohallinnossa.171 

Suomalaisen maahanmuuttohallinnon ja maahanmuuttopolitiikan kohdalla on 

syytä kehua, kuinka vuodesta 2002 lähtien TANE-siirron myötä 

maahanmuuttajamiesten kysymyksiä alettiin käsitellä itsenäisemmin eikä 

ainoastaan maahanmuuttajanaisten käsittelyyn linkittyen. 

 

Tasa-arvohallinto ja sitä hallinnoiva sosiaali- ja terveysministeriö ei aikaisemmin 

ollut täysin osaton maahanmuuttajanaisia hallinnoivassa politiikassa ja 

maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntien toiminnassa. Sekä TANE:lla että tasa-

arvovaltuutetun toimistolla oli jäsenensä PAKSI:n vuonna 1997 julkaisemassa 

työryhmässä ja sen laatimassa muistiossa Maahanmuuttajanaiset Suomessa.172  

 

ETNO:ssa muutosehdotukset maahanmuuttajanaisten neuvottelukuntayhteydestä 

olivat ilmeisesti saaneet jonkinlaista vastakaikua, kun se reagoi vuoden 2003 

selvityksessään Vallan syrjässä maahanmuuttajanaisten kysymysten hallinnolliseen 

seurantaan ja kyseenalaisti silloisen hallintomallin. ETNO näki, että 

maahanmuuttajanaisten kysymyksiä voitaisiin seurata yhdessä TANE:n kanssa, 

joka vielä vuosi aiemmin oli puheenjohtajansa Haataisen johdolla yrittänyt omia 
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maahanmuuttajanaisten aseman seurantaa kokonaan itselleen. Yhteistyössä 

TANE:n kanssa tapahtuvan maahanmuuttajanaisten aseman seurannan nähtiin 

tuovan maahanmuuttajien sukupuolten tasa-arvon edistämiseen lisää poliittista 

painoarvoa.173 ETNO halusi siis vapaaehtoisesti luopua osasta valtaansa 

maahanmuuttajanaisten aseman seurannassa. Tämä perusteltiin sillä, että 

TANE:ssa oleva sukupuolten tasa-arvon asiantuntijuus oli niin huomattavaa, ettei 

ETNO voinut sitä sivuuttaa. ETNO näki, että maahanmuuttajanaiset toisaalta 

kuuluivat maahanmuuttajien viiteryhmään ja osa heidän kysymyksistään määrittyi 

ja syntyi etnisyyden kautta, niin silti huomattava osa heidän kysymyksistään 

perustui ensisijaisesti heidän sukupuoleensa. 

 

TANE:n ja ETNO:n väliset keskustelut maahanmuuttajanaisten hallintoyhteydestä 

antavat toisaalta vaikutelman siitä, että maahanmuuttajanaisten kysymykset olivat 

yhä isommassa osassa 2000-luvun alun maahanmuuttopolitiikkaa 

maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntien ulkopuolella. Toisaalta keskustelut 

maahanmuuttajanaisten osittaisesta tai täydellisestä siirtämisestä tasa-

arvohallintoon saattoivat kertoa siitä, ettei maahanmuuttajanaisten kysymysten 

käsittelylle nähty olleen tarpeeksi tilaa ETNO:ssa, joka huolehti kaiken 

maahanmuuttopolitiikan valvonnasta ja seurannasta.  Ei vaikuta siltä, että TANE 

oli virallisesti kritisoinut ETNO:a maahanmuuttajanaisten aseman seurannan 

epäonnistumisesta. Jos tällainen kanta oli olemassa, se oli todennäköisesti 

Haataisen tai tämän puolueen, SDP:n, oma. Oli myös mahdollista, että TANE ja 

tasa-arvohallinto tai laajemmin koko sosiaali- ja terveysministeriö halusi kasvattaa 

rooliaan maahanmuuttohallinnossa kaappaamalla maahanmuuttajanaisten 

hallinnollisen sektorin itselleen.  

 

TANE oli painottanut toiminnassaan 1980-luvulta lähtien sitä, että tasa-

arvokysymykset, jollaiseksi maahanmuuttajien sukupuolten tasa-arvo laskettiin, 

olivat ensisijaisesti ihmisoikeuskysymyksiä.174 Toisaalta maahanmuuttajanaisten 

hallinnoinnissa tasa-arvohallinnolla oli käytössään ensisijaisesti tasa-arvopoliittisia 

välineitä, kuten positiivisen erityiskohtelu, jossa tarvekohtaisesti 

maahanmuuttajanaiset voitiin asettaa esimerkiksi palveluiden hakutilanteessa 
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ensisijaiseen asemaan, jos se nähtiin perusoikeusjärjestelmän näkökulmasta 

hyväksyttäväksi.175 

 

Ministeriöiden välinen mittelö maahanmuuttohallinnollisesta vallasta ei olisi ollut 

ennennäkemätön tapaus, sillä sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön 

välillä väännettiin peistä muun muassa turvapaikanhakijoista vuonna 1990. 

Leitzingerin mukaan sisäministeriön ajateltiin niin kutsuttuna poliisiministeriönä 

edustavan maahanmuuttoasioissa kovempaa linjaa ja sosiaali- ja terveysministeriön 

ihmisoikeuksia ja humanitaarisuutta painottavaa pehmo- tai 

maailmansyleilylinjaa.176  

 

Toisaalta pyrkimyksiä keskittää maahanmuuttohallintoa sosiaali- ja 

terveysministeriöön oli ollut aiemminkin: Suomen demokraattiset lakimiehet ry 

(Demla) jätti joulukuussa 1987 kantelun, jossa se ehdotti ulkomaalaisasioiden 

erottamista poliisihallinnosta eli sisäministeriön hallinnonalalta ja niiden 

keskittämistä sosiaali- ja terveysministeriöön. Tämä olisi miellyttänyt Demlan 

omia maahanmuuttopoliittisia mieltymyksiä, joka ei sympatisoinut sisäministeriön 

linjauksia.177 Vuoden 1992 ulkomaalaislain kiristäminen pakolaisten kohdalla sai 

aikaan konfliktin sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäasianministeriön välille. 

Sosiaali- ja terveysministeriön pakolaistoimisto syytti tuolloin sisäasianministeriötä 

lain salatusta valmistelusta ja katsoi että uusi laki tekisi Suomen 

maahanmuuttopolitiikasta yhden Euroopan tiukimmista ja eriyttäisi Suomen 

muun Euroopan kehityksestä.178 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön historiasta maahanmuuttohallinnossa voidaan siis 

osoittaa esimerkkejä, jolloin se on yrittänyt lisätä valtaansa ja saada läpi omia 

maahanmuuttopoliittisia linjauksiaan. Pahimmat kiistat se kävi 

sisäasianministeriön kanssa, jonka voidaan ajatella maahanmuuttohallinnossa 

edustaneen yhtä ääripäätä ja sosiaali- ja terveysministeriön toista. ETNO toimi 

vuosina 2002–2003 työministeriön alaisuudessa, jonka linja maahanmuuttoasioissa 

painottui maahanmuuttajien työllisyyden ympärille, mutta oli silti tasa-arvoa ja 

humanitaarisia arvoja kannattava. Täten työministeriön ja sosiaali- ja 
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terveysministeriön maahanmuuttolinjojen eron voitaisiin ajatella olleen niin pieni, 

ettei valtakamppailulle maahanmuuttajanaisten hallinnollisesta yhteydestä olisi 

ollut syitä.  

 

Puhelinhaastattelussa vuonna 2013 Léila Melart näki, ettei maahanmuuttajanaisten 

hallinnollisen yhteyden muutoksesta keskusteltu ministeriöiden välillä, vaan 

ainoastaan ETNO:n ja TANE:n kesken. Keskeisimmät erot maahanmuuttajanaisiin 

sovellettavissa maahanmuuttopoliittisissa linjoissa olivat Mélartin mukaan siinä, 

kuinka työministeriön yhteydessä olleen ETNO:n nähtiin painottavan 

maahanmuuttajanaisten kohdalla kotouttamista eli käytännössä työllistämistä, 

kun TANE keskittyi ihmisoikeusasioihin ja se näki maahanmuuttajanaisten 

kohdalla heihin kohdistuneen perheväkivallan ja ympärileikkaukset kaikkein 

vakavimpina ongelmina. Mélartin mukaan TANE:ssa toisaalta myönnettiin, että 

ETNO:ssa sijaitsi maahanmuuttajanaisten asioiden ylin asiantuntemus. TANE 

muutenkin näki, että työministeriö, jonka yhteydessä ETNO tuolloin sijaitsi, oli 

2000-luvun aikana varsin edistyksellinen ministeriö, jonka se tuskin näki sortuvan 

yksinkertaistuksiin maahanmuuttajanaisten aseman käsittelyssä. 

 

1.7. ETNO jatkaa maahanmuuttajanaisten ihmisoikeuskysymysten 

parissa  

 

Vuonna 2003 ETNO jatkoi työtään julkaisemalla omasta toiminnastaan selvityksen 

nimeltä Vallan syrjässä. Selvityksestä kävi ilmi, että maahanmuuttajanaisten 

organisatorisessa asemassa tapahtui muutos vuonna 2002. Koulutusjaosto ja 

maahanmuuttajanaisten jaosto korvattiin maahanmuuttajanaisten- ja perheiden 

asemaa käsittelevällä jaostolla. ETNO:ssa perusteltiin sen jouduttavan keskustelua 

sekä päätöksentekoa. Muutenkin ETNO:n jaostoissa koettiin suuria muutoksia 

vuosina 2002–2003, jolloin useampi jaosto korvattiin uudella tai yhdistettiin 

johonkin toiseen jaostoon. Muutokset oikeutettiin sillä, että kaikille ETNO:n 

jaostoille, kuten ETNO:lle yleensä, asetettiin suuria yhteiskunnallisia ja sosiaalisia 

odotuksia paremman maahanmuuttopolitiikan kehittäjänä. ETNO halusi osoittaa 

kykynsä muutosvalmiuteen ja ajankohtaisuuteen.179 Tältä osin vuoden 2002 

maahanmuuttajanaisia koskettanut organisaatiomuutos oli valmistelu- ja 
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suunnittelutyön murrosajan ilmentymä, jota oli vaadittu jo vuoden 1997 

hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman maahanmuuttohallintoa 

koskevissa toimenpide-ehdotuksissa.180  

 

Maahanmuuttajanaisten organisatorisen aseman muutos ETNO:ssa vuonna 2002 

voidaan nähdä kertovan niistä näkökulmista, joista heidän kysymyksiä katseltiin. 

Maahanmuuttajanaisten asemaa oli tutkailtu ETNO:ssa jo pitkään heidän 

perheasemastaan käsin ja heidän asemansa tarkastelu oli liitetty nimenomaan 

kodin yhteyteen. Maahanmuuttajanaiset heterogeenisena ryhmänä olivat olleet 

aiemmin ETNO:lle vaikea kokonaisuus ymmärtää. Heidän asemansa käsittelyn 

nivominen perheen yhteyteen antoi ETNO:lle uusia työkaluja saada paremmin 

otetta maahanmuuttajanaisista, jotta heidän paikkansa yhteiskunnassa voitaisiin 

määrittää, vaikkakin hieman kömpelöllä tavalla. 

 

Monissa traditionaalisissa yhteiskunnissa naisten ja miesten välinen työnjako on 

ollut olennainen osa yhteiskuntajärjestystä. Jako yksityiseen ja julkiseen noudattaa 

monesti sukupuolista jakoa. Tällaisissa yhteiskunnissa naisille kuuluu yleensä 

ensisijaisesti yksityinen kodinpiiri ja työskentely siellä.181 ETNO:ssa vuonna 2002 

tapahtunut maahanmuuttajanaisten jaoston organisaatiomuutos ilmensi tätä 

jakoa. ETNO ajatteli, että tämä jako säilyy myös, kun maahanmuuttajanainen 

muutti Suomeen. ETNO tunnusti monen maahanmuuttajanaisen koti- tai 

lähtömaan hyvin eriävät sukupuolijärjestelmät. 

 

Maahanmuuttajanaisten historiallisen ja yhteiskunnallisen aseman tutkimuksen 

kannalta on tärkeää muistaa, että tilastojen mukaan yleisin muuttosyy läpi 1990-

luvun ja tähän päivään saakka on ollut avioliitto, joka suomalaisessa 

maahanmuuttohallinnossa kuuluu perheenyhdistämispolitiikkaan. Iso osa 

avioliittomuuttajista oli Suomeen miehen perässä muuttavia ulkomaalaisia naisia – 

siis maahanmuuttajanaisia.182 Maahanmuuttajanaisten aseman tarkastelu 

nimenomaan suhteessa heidän asemaansa perheessä nousi esiin 2000-luvun alussa 

niin ETNO:n organisaatiomuutoksessa kuin maahanmuuttajanaisten ETNO:n 

julkaisuissa ilmenneessä maahanmuuttajanaisten käsittelyssä.  
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Toisaalta maahanmuuttajanaisten- ja perheiden aseman niputtaminen yhteen 

neuvottelukunnassa vuonna 2002 kertoi maahanmuuttajanaisten aseman 

käsittelyn painottuneen jälleen uskontokysymyksiin, missä musliminaisten asema 

perheessä oli keskiössä.  Musliminaisista merkittävä osa oli pakolaistaustaisia 

naisia, joten voidaan todeta, että myös maahanmuuttajanaisten 

uskontokysymyksissä pakolaisnaiset olivat käsittelyn keskiössä, tiedostettiin sitä 

ETNO:ssa tai ei.  

 

ETNO:n maahanmuuttajanaisten käsittelyyn vaikuttaneessa kansallisessa 

maahanmuuttopolitiikassa tapahtui 1990-luvun puolivälissä muutoksia. 

Suomalainen maahanmuuttopolitiikka painotti 1990-luvun puolivälistä lähtien 

sukupuolten tasa-arvoa ja uskonnonvapautta politiikan ja hallinnon sisältöjä 

muokkaavina arvoina. Nämä maahanmuuttopoliittiset tavoitteet periytyvät 

monikulttuurisuusideologiasta. Maahanmuuttajanaiset maahanmuuttopolitiikan 

kohteina kuvattiin usein sukupuolten tasa-arvovajeesta kärsivinä uhreina. Suomen 

maahanmuuttopoliittinen malli sukupuolten tasa-arvo-ongelmien esittämisessä ja 

käsittelyssä katsotaan 1990-luvun puolivälistä asti olleen yhtäläinen Ranskan 

maahanmuuttopoliittisen mallin kanssa.183 Maahanmuuttajanaisten esittäminen 

mediassa ja toisaalta myös maahanmuuttohallinnon neuvottelukunnan julkaisuissa 

uhreina ja tietynlaisen uhrikehyksen läpi katsotaan palvelevan eniten kantaväestön 

omaatuntoa. Maahanmuuttajanaisten nähdään olleen Suomessa ja muissa 

Pohjoismaissa medioituneen myötätunnon kohteita, joiden avulla voitiin arvioida 

ja rakentaa uudelleen käsityksiä sukupuolten tasa-arvosta.184 

 

Vaikuttaisikin siltä, että maahanmuuttajanaisten ja maahanmuuttajien 

sukupuolten tasa-arvo on tullut osaksi suomalaista maahanmuuttohallintoa ja sitä 

säätelevää politiikkaa viimeisenä ihmisryhmänä, jos katsotaan, että naisten sekä 

miesten tasa-arvon hallinnoiminen ja valvominen olivat tulleet ensin suomalaiseen 

hallintoon. Tämä malli selittäisi sen, miksi maahanmuuttajanaisten väitetään 

olleen ikään kuin medioituneen myötätunnon viimeinen kohderyhmä.  

 

Maahanmuuttajanaisten kysymysten käsittelyssä tärkeitä olivat alusta alkaen 

syrjäytyminen ja sen estäminen sekä siihen liittyvien syiden käsittely. Vuonna 2002 
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yhtenä osatekijänä liittyen maahanmuuttajanaisten syrjäytymiseen pidettiin 

vastaanottavan yhteiskunnan haluttomuutta puuttua yksityisen elämän piiriin 

katsottuihin asioihin, kuten perhe- ja uskontokysymyksiin.185 Haluttomuus on 

sikäli ymmärrettävää, että islam on hankala ja arka aihe. ETNO silti uskalsi 

rohkeasti ottaa kantaa asiaan, jonka se todennäköisesti näki velvollisuudekseen. 

 

ETNO julkaisi vuonna 2005, Suomen historian toisen maahanmuuttopoliittisen 

ohjelman aattona, julkaisun Kala kuivalla maalla – Kotoutuminen 

maahanmuuttajan näkökulmasta, jonka käsittely painottui kotouttamislain ja 

kotouttamispolitiikan eli integraatiopolitiikan onnistumisen seurantaan. Suomi oli 

omaksunut kotouttamispolitiikan yhtenä maailman ensimmäisistä maista ja tätä 

mittavaa ja paljon virkamiestyötä vaatinutta projektia haluttiin seurata myös 

ETNO:ssa.186  

 

Julkaisuissa korostettiin räätälöityjen maahanmuuttajapalveluiden tarvetta, joissa 

otettaisiin huomioon maahanmuuttajan kansallisuustausta, kielitaito sekä 

sukupuoli. Räätälöityjen palveluiden tarvetta korostettiin syrjäytymisvaarassa 

olevien maahanmuuttajaryhmien kohdalla, jollaiseksi maahanmuuttaja-kotiäidit 

tunnistettiin. Heille räätälöityjen kotouttamispalveluiden katsottiin olevan 

onnistuneen kotoutumisen edellytys.187 Maahanmuuttajanaisten korkea riski 

syrjäytyä nähtiin vuonna 2005 ETNO:ssa edelleen keskeisenä 

maahanmuuttajanaisia kohtaavana uhkana. Maahanmuuttajakotiäitien vaikeat 

lähtökohdat nauttia kaikista perusoikeuksistaan olivat jälleen esillä. 

Maahanmuuttajanaisten syrjäytymiskysymys vaikutti olleen läsnä 

maahanmuuttohallinnon neuvottelukunnissa läpi maahanmuuttajanaisten aseman 

käsittelyn. 

 

Pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin maahanmuuttajien palvelujärjestelmää 

kohtaan on esitetty kritiikkiä. Kritiikin mukaan palvelujärjestelmää, jonka 

katsotaan sisältävän kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut, käyttävät lähinnä kaikkein 

haavoittuvimmassa asemassa olevat maahanmuuttajat. Näitä maahanmuuttajia 

kohtaa merkittävä riski uhriutua ja syrjäytyä järjestelmän silmissä ja jäädä sen 
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pitkäaikaisiksi asiakkaiksi. MARTIKAISEN, SAUKKOSEN ja SÄÄVÄLÄN mukaan 

haavoittuvimpien maahanmuuttajien syrjäytymisriskiä pienentää se, jos heidän 

itsenäistä ja yhteiskuntaan osallistavaa kehitystään tuetaan välittömästi 

maahantulosta lähtien.188 Maahanmuuttajanaiset ja varsinkin muslimitaustaiset 

maahanmuuttajanaiset voidaan helposti laskea mukaan kaikkein haavoittuvimpiin 

maahanmuuttajiin. Niinpä 2000-luvun aikana kiihtynyt uhrikehyksen käyttö 

maahanmuuttajanaisiin sovellettavana näkökulmana sisälsi perin sympaattisista 

tarkoitusperistään huolimatta suuria vaaroja maahanmuuttajanaisten perus- ja 

ihmisoikeuksien toteutumiselle. Kriitikoiden mukaan maahanmuuttajanaiset 

nähtiin yhteiskunnassa pelkästään uhreina ja ei-toimijoina. On vaikea kuvitella, 

että nämä tavoitteet olisivat voineet olla tasapainossa maahanmuuttopoliittisten 

tavoitteiden kanssa, joista tärkein oli työllistyminen. Toisaalta tutkijat 

tieteentekijöinä eivät varmasti olleet kiinnostuneita heidän tutkimustulostensa 

yhteneväisyydestä ensisijaisten maahanmuuttopoliittisten tavoitteiden kanssa, 

joista tärkein oli nimenomaan työllistyminen, joka tosin kätkettiin kotoutumis-

termin taakse. 

 

Maahanmuuttopolitiikan tavoitteiden sisäisessä kamppailussa humanitaarinen 

muutto eli ihmisoikeusnäkökulmat ja perheenyhdistämispolitiikka olivat 

ensisijaisessa asemassa 1990-luvun alusta vuoteen 2005 asti. Vuoden 2006 

hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma ja sen painottuminen 1990-luvun 

taitteen tapaan jälleen työperäiseen muuttoon kansallisten taloudellisten etujen 

instrumenttina päätti yhden maahanmuuttopoliittisen aikakauden.189 

 

 

Yhteenveto 

 

Kansainvälinen YK-vetoinen ihmisoikeuspolitiikka alkoi 1980-luvun aikana 

kiinnittää yhä enemmän huomiota maahanmuuttajanaisten ja erityisesti 

pakolaisnaisten asemaan heitä vastaanottavissa maissa. Suomi oli 1990-luvulla 

ratifioinut suurimman osan ihmisoikeussopimuksista ja ne velvoittivat 

tarkastelemaan maahanmuuttopolitiikan tilaa suhteessa näihin sopimuksiin myös 

maahanmuuttajanaisten aseman näkökulmasta. Näin ei kuitenkaan heti 
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tapahtunut. Uudelleentarkasteluun ryhdyttiin pienellä viiveellä 1990-luvun 

taitteessa, vaikka jo siirtolaisuusasiain neuvottelukunta SAN:n vuoden 1988 

komiteamietinnössä esitettiin huoli maahanmuuttajanaisten ihmis- ja 

perusoikeuksien toteutumisesta.  

 

Ihmisoikeussopimusten uudelleentarkastelu ja ihmisoikeusajattelun yleinen 

kehitys 1990-luvun alussa myötävaikutti maahanmuuttajanaisten pitämiseen 

ensisijaisesti ihmisoikeuskysymyksenä, joka periytyi kansainvälisestä 

ihmisoikeusajattelusta. 

 

Pakolaisnaisten asemaan kiinnitettiin huomiota ensimmäisen kerran vuonna 1991, 

kun SAN:n järjestämässä Suomen maahanmuuttopolitiikan tilaa käsitelleessä 

seminaarissa työministeriön virkamies Jussi Toppila piti pakolaisnaisia 

maahanmuuttopoliittisena erityiskysymyksenä. Pakolaisnaisten nähtiin olevan 

yhteiskunnassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Pakolaisten erityiskysymyksen 

esille tuonti vuonna 1991 synnytti maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntiin 

perinteen, jossa erityisesti pakolaisnaisten asemasta kannettiin huolta ja 

pakolaisnaiset nähtiin suurena ongelmana suomalaiseen yhteiskuntaan 

integroitumisen kannalta. 

 

Maahanmuuttajanaisten uskontokysymys perustui huoleen islaminuskoisten 

maahanmuuttajanaisten mahdollisuuksista osallistua työelämään. Tämä näkemys 

oli vahvasti läsnä maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntien julkaisuissa 

vuodesta 1994 lähtien. Kunnista ja järjestöistä tulleet huolestuneet viestit luku- ja 

kirjoitustaitoisista ja henkilökohtaisten asioiden hoidossa täysin miehensä armoilla 

olleista maahanmuuttajanaisista herättivät PAKSI:n. Työelämään pääsy nähtiin 

joidenkin maahanmuuttajanaisten kohdalla olevan vasta pitkän ajan tavoite. 

 

Neuvottelukunnat pitivät islaminuskoisten maahanmuuttajanaisten jäämistä 

ainoastaan kodin yhteyteen hoitamaan lapsia suurena vaarana ja tähän haluttiin 

puuttua. Uskontokysymys nähtiin vakavana uhkana maahanmuuttajanaisten 

henkilökohtaiselle kehitykselle ja kotoutumiselle. 

 

Pakolais- ja siirtolaisuusasian neuvottelukunta PAKSI:n vuonna 1997 ilmestynyt 

työryhmämuistio Maahanmuuttajanaiset Suomessa oli maahanmuuttohallinnon 
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neuvottelukuntien historian ensimmäinen merkittävä toimi 

maahanmuuttajanaisten aseman kartoittamisessa ja toisaalta sitä ohjaavien 

maahanmuuttopoliittisten toimien suunnittelemisessa. Se loi perinteen 

maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntalaitokseen, joka näkyi myöhemmissä 

toimissa. Työryhmämuistion toimeksianto kattoi kaikki Suomen 

maahanmuuttajanaiset, mutta sen toimenpide-ehdotuksissa pakolaisnaisten asema 

oli painottuneena. Tämä luultavasti johtui osittain siitä, että työryhmän jäsenten 

koostumus oli painottunut pakolais- ja tasa-arvohallinnon edustajiin.  

 

Vuonna 1998 PAKSI muutti Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO:ksi, joka 

piti maahanmuuttajanaisten ihmisoikeustilanteen käsittelyn toiminnassaan. 

ETNO:n merkittävin maahanmuuttajanaisiin liittynyt toimi oli vuonna 2002 

järjestetty seminaarisarja maahanmuuttajanaisten asemasta. ETNO nosti 

maahanmuuttajanaiset jälleen toiminnan keskiöön, koska maahanmuuttajanaisten 

käsittelyyn haluttiin kuulla uusia näkökulmia. Seminaarien keskeisin tavoite olikin 

maahanmuuttajanaisten syrjäytymisen ehkäisyn toimenpiteiden etsiminen. 

Seminaareissa tuotiin esille kritiikkiä sitä kohtaan, kuinka maahanmuuttajanaiset 

esitettiin aina vain uhreina ja ihmisoikeuspolitiikan kohteina. Toisaalta myös 

vahvempaa ihmisoikeuspolitiikan mukana oloa nimenomaan 

maahanmuuttajanaisten kotouttamisessa perättiin. ETNO:n seminaarisarjasta 

laadittu seminaariraportti antoi sellaisen vaikutelman, jonka mukaan 

maahanmuuttajanaisiin sovellettavasta politiikasta ei oltu yhtä mieltä. Toiset 

moittivat maahanmuuttajanaisten käsittelyä uhriuttavaksi, kun taas toiset näkivät 

ihmisoikeusnäkökulman maahanmuuttajanaisiin soveltamisen olevan lääke 

maahanmuuttajanaisten parempaan yhteiskunnalliseen asemaan. 

 

Maahanmuuttajamiehet nähtiin maahanmuuttohallinnon neuvottelukunnissa 

pääosin uhkana maahanmuuttajanaisille ja heidän asemalleen. ETNO näki 

maahanmuuttajamiehet pääasiassa sortajina ja esteinä maahanmuuttajanaisten 

aseman parantumiselle. ETNO luovutti maahanmuuttajamiesten aseman 

valvonnan tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE:lle vuonna 2003. Pyrkimyksiä 

siirtää myös maahanmuuttajanaisten käsittely kokonaan tai osittain tasa-

arvohallintoon tuli niin TANE:n kuin ETNO:n puolelta, mutta pyrkimykset eivät 

ikinä toteutuneet. 
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2. Maahanmuuttajanaiset työllisyyskysymyksenä 

 

Onnistuneen maahanmuuttopolitiikan tärkeimpänä mittarina 

maahanmuuttohallinnon neuvottelukunnissa pidettiin työtä ja työllistymistä. 

Maahanmuuttajanaiset eivät tehneet tässä suhteessa poikkeusta. 

Neuvottelukunnissa huomattiin jo verrattain varhain, että maahanmuuttajanaisten 

ja erityisesti muslimitaustaisten maahanmuuttajanaisten oli vaikea sijoittua 

suomalaisille työmarkkinoille ja tätä kautta osaksi yhteiskuntaa. 

Maahanmuuttajanaisten nähtiin kohtaavan sukupuolittuneita ongelmia 

työllistymisessään. 

 

2.1. Työllisyyskysymyksen nousu neuvottelukuntien asialistoille 

 

Vuonna 1988 ilmestyneessä siirtolaisuusasiain neuvottelukunta SAN:n 

komiteanmietinnössä ei maahanmuuttajanaisia juuri työllisyyden näkökulmasta 

käsitelty. Suomen maahanmuuttajaväestöstä iso osa vuonna 1988 oli vielä Suomeen 

palanneita paluumuuttajia ja paluumuuttajien aseman pohtiminen saikin paljon 

huomiota vielä 1980-luvun lopun maahanmuuttohallinnon neuvottelukunnan 

julkaisuissa. SAN kaikesta huolimatta huomioi epäsuorasti jo 

maahanmuuttajanaisten ongelmat valittelemalla, sitä kuinka paluumuuttajien 

ulkomaalaisilla puolisoilla, jotka eivät useimmin olleet etnisesti suomalaisia, oli 

vaikeuksia päästä osaksi suomalaista yhteiskuntaa.190 Yhteiskunnallisen 

osallisuuden käsitteessä painottuivat työllisyyden näkökulmat, joten luultavasti 

viittauksella paluumuuttajien puolisoiden yhteiskunnallisen osallisuuden 

vaikeuksiin viitataan lähinnä työllisyysongelmiin, vaikka Suomen taloudellinen 

tilanne vuonna 1988 oli vielä hyvä. Maahanmuuttajien puolisoiden kohdalla, joilla 

tulkitsen tarkoitetun maahanmuuttajanaisia, nähtiin SAN:n mukaan olleen 

vaikeuksia työllistyä. 

 

Maahanmuuttajien ongelmat työmarkkinoilla ovat globaali ilmiö jälkiteollisissa 

markkinatalousmaissa, ja SAN huomioi saman ongelman vuoden 1988 

komiteanmietinnössä toteamalla työmarkkinakysymyksen olevan ajankohtaisen.191 
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Komiteamietinnössä korostuivat työmarkkina- ja työvoimapoliittiset näkökulmat, 

jotka tulivat Suomen maahanmuuttopolitiikkaan yhdeksi diskurssiksi samoihin 

aikoihin 1980-luvun lopulla.192 Suomen maahanmuuttopolitiikassa oli vielä vuonna 

1988 pääideologiana niin sanotun hallitun maahanmuuttopolitiikan oppi. Se 

lanseerattiin ensi kerran SAN:n vuoden 1980 komiteamietinnössä, jossa ensi kertaa 

maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntien historiassa otettiin huomioon 

maahanmuuttajat ja maahanmuutto paluumuuttajien ja maastamuuton aseman 

käsittelyn rinnalle. Ensimmäiset maahanmuuttopoliittiset ajatukset 

maahanmuuttajatyövoiman ottamisesta nousivat 1970-luvun työvoimapulan 

aikaan. Hallitun maahanmuuttopolitiikan opin työvoimapoliittinen ajatus taas 

perustui siihen, että työvoiman kysyntä tulee tyydyttää omista työvoimavaroista, 

maahanmuuttajia ei saa käyttää työvoimareservinä eikä 

maahanmuuttajatyövoimaa saa sijoittaa matalapalkka- tai korkean työttömyyden 

aloille.193  

 

Ajatukset maahanmuuttajien työllisyyskysymykseen reagoinnista kertovat 

suhteellisen humaanista työvoimapoliittisesta linjasta, mutta toisaalta 

maahanmuuttajia ja maahanmuuttajanaisia koskeva työllisyyskysymys oli jo 

vuonna 1988 0lemassa ja täten toimenpide-ehdotukset olivat auttamatta myöhässä. 

 

SAN painottikin työmarkkinanäkökohtia maahanmuuttopolitiikan suunnittelun ja 

toteuttamisen keskeisenä näkökulmana. Se perusteli sitä siten, että työperäinen 

maahanmuutto oli vuonna 1988 kasvussa, joten työmarkkinanäkökulmalla tulisi 

tämän takia olla keskeinen rooli maahanmuuttopolitiikan yhtenä 

peruselementtinä. SAN katsoi vertailukohtia Euroopan muista 

markkinatalousmaista ja ilmaisi, kuinka paljon työmarkkinanäkökohdat olivat 

vaikuttaneet muiden Euroopan maiden maahanmuuttopolitiikkoihin.194 Suomi ei 

kuitenkaan vuonna 1988 ollut läheskään samalla viivalla useimpien 

verrokkimaiden kanssa. Kylmä sota oli vielä kesken ja Suomen täytyi miettiä 

tarkkaan maahanmuuttopoliittista linjaansa jota ei vieläkään voitu erottaa ulko- ja 
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turvallisuuspolitiikasta.195 SAN:ssa silti jo tiedostettiin poliittisen ilmapiirin 

hiljattainen aukeaminen ja se uskalsi katsoa maahanmuuttopolitiikkamalleja 

lännen suunnasta. Muuten vertailua ja ehdotuksia ei olisi rohjettu tehdä, koska 

SAN:n julkaisut olivat julkisia ja täten helposti Neuvostoliiton 

tiedusteluviranomaisten saatavilla. 

 

SAN:n vuoden 1990 komiteanmietinnössä painotettiin maahanmuuttajien 

yhteiskuntaan integroitumisen edellytyksiä. Hallitun maahanmuuttopolitiikan 

oppi näkyi edelleen vuoden 1990 komiteanmietinnössä, jonka toimenpide-

ehdotuksien avulla SAN:n mukaan ohitettiin ne maahanmuuttopoliittiset virheet, 

joita Euroopan teollisuusmaat tekivät 1960–70-luvuilla.196 Tämä tarkoitti sitä, että 

SAN arvioi Suomen maahanmuuttopolitiikan olevan 20–30 vuotta jäljessä 

Euroopan teollisuusmaita. 

 

Keskeisenä maahanmuuttajanaisiin vaikuttavana taloudellisena tekijänä pidettiin 

Suomen laajaa naisten työhön osallistumista, josta taas johtui lapsiperheiden 

kahden työpaikan tarve. Maahanmuuttopolitiikan työvoimapoliittisen näkökulman 

yksi tärkeimmistä tavoitteista oli, että työmarkkinoiden tasaista kehitystä voitaisiin 

edistää.197 Tähän liittyen SAN toteaa, että maahanmuuttajanaistenkin tulee 

työllistyä, jotta heidän hyvinvointinsa olisi taattu.198  

 

Kahden elättäjän perhemalli, jossa myös perheenäiti kävi yleisesti töissä, syntyi 

Suomessa II maailmansodan työvoimapulan aikaan, kun miehet olivat rintamalla. 

Se vakiintui 1960-luvulle mennessä, kun naisten työssäkäynnistä tuli 

työmarkkinoiden normi.199  1980-luvun aikana suomalaiset työmarkkinat siirtyivät 

säännöllisten työsuhteiden ja palkkatyösuhteiden työn ja toimeentulon mallista 

niin sanottuun uusyhdistelmätalouteen. Uusyhdistelmätaloudelle tyypillisiä 

piirteitä olivat työsuhteiden epäsäännöllisyys ja useat tulonlähteet, koska 

vakinaisiin työsuhteisiin perustuneet työmarkkinat olivat globalisaation ja 

työmarkkinoiden kasvavien vaatimusten vuoksi haurastuneet.200 Suomalaisten 
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työmarkkinoiden kehityshistoria tarkoitti perhekuntatasolla käytännössä sitä, että 

tyydyttävän toimeentulon saavuttamiseksi perheenäidinkin tuli käydä töissä. Tämä 

taas oli sellainen rakenteellinen tekijä tai pikemminkin vaatimus, joka oli 

maahanmuuttajanaisille erittäin korkea muuri ylitettäväksi. Varsinkin, kun 

nähtiin, ettei varsinkaan islaminuskoisille maahanmuuttajanaisille tullut aina 

kyseeseen tehdä töitä kodin ulkopuolella, rakentui tästä suomalaisen yhteiskunnan 

ja tiettyjen maahanmuuttajaryhmien kulttuurien välisestä kohtaamattomuudesta 

hankala kysymys maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntien selvitettäväksi. 1990-

luvun vaihteessa maahanmuuttohallinnossa alkoi keskustelu, jossa haluttiin 

erottaa ihmisoikeus- ja työvoimapoliittiset näkökulmat toisistaan. Se tuotiin myös 

selvästi esille komiteanmietinnössä.201 SAN ymmärsi jo vuonna 1990, että Suomen 

maahanmuuttajaväestö oli heterogeeninen joukko eikä kaikkia maahanmuuttajia, 

varsinkaan maahanmuuttajanaisia, voitu sovittaa samojen 

maahanmuuttopoliittisten tavoitteiden alle.  

 

Vuoden 1990 komiteanmietinnössä SAN vaati lukuisia työvoimapoliittisia 

toimenpiteitä nimenomaan työmarkkinoiden tasaisen kehityksen edistämiseksi. 

Osa näistä vaatimuksista kumpusi puhtaasti hyvinvointivaltiomallin mukaisesta 

taloudellissosiaalisen hyvinvoinnin ihanteesta, mutta taustalla piili muutakin. 

Työmarkkinoiden lohkoutuminen ja maahanmuuttajien sekä erityisesti 

maahanmuuttajanaisten työllistyminen matalapalkka-aloille tai jääminen 

työttömiksi nähtiin turvallisuuspoliittisena uhkana, joka kärjistyessään saattaisi 

synnyttää maahanmuuttajien ja kantaväestön välille sosiaalisia jännitteitä.202  

 

SAN siis näki maahanmuuttajien työllistämisen taustalla työvoimapoliittisten 

syiden lisäksi turvallisuuspoliittisia ja sisäpoliittisia syitä. Se asetti tuloerojen 

kontrolloinnin ja sosiaalisen tasa-arvon maahanmuuttopoliittisiksi tavoitteiksi. Jos 

nämä tavoitteet eivät toteutuisikaan, esitti SAN varoittavan sanansa epävakaiden 

yhteiskunnallisten olojen ainesosista. 

 

Keväällä 1991 SAN järjesti Espoossa korkean tason kansallisen seminaarin Suomen 

pakolais- ja siirtolaisuuspolitiikan perusteet, jossa maahanmuuttopolitiikan suurten 

linjojen lisäksi käsiteltiin myös maahanmuuttajanaisten kysymyksiä. Seminaariin 
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osallistui maahanmuuttohallinnon virkamiehiä, alan tutkijoita, kansalaisjärjestöjen 

edustajia, poliitikkoja sekä työelämäosapuolten edustajia. Työvoimapolitiikka oli 

yksi seminaarin viidestä teemasta. Maahanmuuttajien käsittely 

työllisyysnäkökulmasta perustui ajatukseen, jonka mukaan 1980-luvun 

taloudellinen nousukausi ajaisi Suomen 1990-luvulla vähitellen työvoimapulaan. 

Työvoimapulan lääkkeenä nähtiin maahanmuuttajien työlupien lisääminen ja 

työperäisen maahanmuuton hallittu kasvattaminen.203 Keskustelua käytiin 

innokkaasti siitä, keille maahanmuuttajakansalaisuuksille työlupia tulisi myöntää 

ja mihin osaan työmarkkinoita näiden maahanmuuttajien tulisi työllistyä, jotta 

maahanmuuttopolitiikan työvoimapoliittiset toimenpiteet voisivat onnistua.204 

 

Seminaariraportista kävi ilmi, että työministeriön virkamiesten keskuudessa vallitsi 

yhtenevä linja maahanmuuton työvoimapoliittisista tavoitteista. He näkivät, että 

kotimaiset työmarkkinat ja sen tarpeet määrittivät maahanmuuttopolitiikan 

prioriteetit. Euroopan avautumiskehitystä pidettiin selvänä asiana ja tulevat 

muutokset Schengenin sopimuksesta Itä-Euroopan kehittymiseen tulivat 

työministeriön linjan mukaan ottaa huomioon. Maahanmuuttajat haluttiin 

sijoittaa työmarkkinoille mahdollisimman tehokkaasti. Työministeriön linjan 

mukaan maahanmuuttajien korkea työttömyysaste sekä pakolaiskysymyksen 

ratkaisu muodostaisivat Suomen tulevaisuuden maahanmuuttopolitiikan.205 

 

SAN seminaariraportin mukaan työministeriön maahanmuuttovirkamiehet 

painottivat ja tunnistivat globalisaation vaikutuksen maahanmuuttoon. 

Neuvostoliiton romahdettua Suomen asema maailmanpolitiikassa ja erityisesti 

Euroopassa muuttui ja työministeriön linja selkeästi jo enteili tulevaa EU-

jäsenyyttä. 

 

Seminaarissa puhunut ulkomaalaisvaltuutettu Antti Seppälä nosti esille 

pakolaisnaisten erityiskysymyksen, kuten ensimmäisessä luvussa jo esiteltiin. Sen 

mukaan pakolaisnaisten yhteiskunnallinen asema muuttui radikaalisti uuteen 

kulttuuriin tultaessa.206 Yhä useammat maahanmuuttajanaiset huomasivat, että 

vaikka heidän ei olisi tarvinnut olla mukana työelämässä koti- tai lähtömaassaan, 
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niin Suomessa perheen taloudellinen hyvinvointi riippui usein juuri heidän 

työssäkäynnistään.207 Tämä mainittu korostui eritoten kalliimmissa länsimaissa, 

joihin Suomi oli helppo laskea mukaan.208 

 

Vuoden 1994 PAKSI:n komiteanmietinnössä Suomen pakolais- ja siirtolaispolitiikka 

ei käsitelty maahanmuuttajanaisia. Yleinen työvoimapoliittinen linja oli silti läsnä 

komiteamietinnössä, kun työelämän hyviä etnisiä suhteita painotettiin.209 

Komiteamietinnössä otettiin kantaa maahanmuuttopolitiikan ison kuvan 

näkökulmien marssijärjestykseen. PAKSI katsoi, ettei kaikkea voitu mitata 

kansantaloudellisilla mittareilla.210 Tämä tulee ymmärtää niin, että vaikka 

maahanmuuttajien työllisyystilanne oli hälyttävä vuonna 1995 heti pahimpien 

lamavuoden jälkeen, niin silti maahanmuuttopolitiikassa tuli työvoimapoliittisten 

näkökohtien sijaan seurailla ihmisoikeusnäkökohtia. 

 

Vuoden 1994 komiteanmietinnössä instituutioista sapiskaa saivat 

työmarkkinaosapuolet eli työnantaja- ja työntekijäjärjestöt, jotka eivät ottaneet 

PAKSI:n mielestä tarpeeksi jos lainkaan huomioon maahanmuuttajien 

työllisyyskysymyksiä. PAKSI peräsi työelämäosapuolilta myös yhteistyötä 

maahanmuuttajien työllisyyskysymyksien käsittelyssä.211 Maahanmuuttajanaisten 

työttömyyden ja heikon työmarkkina-aseman nähtiin rajoittaneen heidän 

mahdollisuuksiaan osallistua ammattiyhdistyksiin, jotka kuitenkin olivat globaali 

instituutio ja maahanmuuttajanaisella saattoi olla jo kokemusta 

ammattiyhdistystoiminnasta. Koska maahanmuuttajanaisten ei nähty olleen 

mukana ammattiyhdistystoiminnassa, niin heidän ihmisryhmänsä ja äänensä oli 

helppo työntää yhteiskunnan marginaaliin. 

 

Maahanmuuttajien työmarkkina-asemalle on tyypillistä, että taloudellisesti 

vaikeina aikoina, kuten Suomen 1990-luvun taloudellinen lama kouriintuntuvasti 
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osoitti, se oli vaarassa romahtaa. Maahanmuuttajat varsinkin matalapalkka-aloilla 

irtisanottiin tai lomautettiin yleensä ensimmäisinä.
212

 

1980-luvun lopulla maahanmuuttopolitiikan yhdeksi näkökulmaksi tullut 

työvoimapoliittinen näkökulma vahvistui suomalaisessa 

maahanmuuttopolitiikassa. Maahanmuuttajat nähtiin ensisijaisesti niin sanotusti 

hyvänä työvoima-apuna työvoimapulaan, jonka Suomen odotettiin kohtaavan 

1990-luvulla. Talouden ylikuumeneminen johti kuitenkin rankkaan taloudelliseen 

lamaan, joka jätti neuvottelukunnan pohtimaan, mikä oli maahanmuuttajien rooli 

suomalaisessa yhteiskunnassa ja sen työmarkkinoilla.213 Maahanmuuttajien 

työvoimakysymys oli muuttunut työllisyyskysymykseksi tai pikemminkin 

työttömyyskysymykseksi. 

 

Työelämäosapuoliin kohdistunut kritiikki vuonna 1994 keskellä syvintä lamaa oli 

PAKSI:n mukaan oikeutettua. Esimerkiksi yhdelläkään työelämäosapuolella SAK:ta 

lukuun ottamatta ei ollut vuonna 1994 maahanmuuttopoliittista linjaa. 

Työnantajajärjestöjä moitittiin useissa yhteyksissä kantaväestön suosimisesta 

maahanmuuttajien kustannuksella.214  

 

PAKSI julkaisi vuonna 1995 mietinnön Etniset suhteet Euroopassa. Mietinnössä 

yritettiin määritellä Suomen maahanmuuttajien sekä maahanmuuttopolitiikan 

tilannetta suhteessa muihin länsimaihin. Maahanmuuttajanaisten heikko 

työllisyystilanne oli tullut jo aikaisemmin esille, joten nyt PAKSI yritti selvittää sen 

syitä sekä tehdä ehdotuksia keinoiksi, joilla maahanmuuttajanaiset voisivat päästä 

työmarkkinoille. PAKSI totesi mietinnössä, että maahanmuuttajanaiset olivat 

työvoimapoliittisesti erityisryhmä, jonka tarpeet pitäisi nostaa esille 

työelämäkoulutuksessa.215  

 

PAKSI:n näkemys maahanmuuttajanaisista työvoimapoliittisena erityisryhmänä oli 

selkeä viesti siihen suuntaan, että se vaatii erityistoimia maahanmuuttajanaisten 

työllistämiseksi. PAKSI näki, että sen keinot olivat vähissä, jos 

maahanmuuttajanaisia ei nostettaisi työvoimapoliittiseksi erityisryhmäksi 
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maahanmuuttajaväestön sisällä. PAKSI näki maahanmuuttajanaiset eräänlaisena 

työvoimapoliittisen erityisryhmän sisäisenä työvoimapoliittisena erityisryhmänä.  

 

Koulutustaustalla nähtiin olevan väliä maahanmuuttajanaisten työllistymiselle. 

Vähäistä koulutustaustaa pidettiin erityisriskinä, joka saattaisi realisoitua 

yhteiskunnan toiminnasta syrjään joutumisena, marginalisoitumisena.216 Sen 

sijaan, että PAKSI olisi syyttänyt suoranaisesti maahanmuuttopolitiikkaa 

maahanmuuttajanaisten sivuuttamisesta, se osoitti jälleen syyttävän sormensa 

kohti työnantajajärjestöjä. Työnantajajärjestöiden katsottiin toiminnassaan 

syrjivän paitsi maahanmuuttajanaisia, niin myös maahanmuuttajanuoria.217  

 

Maahanmuuttajien ja maahanmuuttajanaisten syrjintä työelämäosapuolten 

kohdalla ei rajoittunut vain työnantajajärjestöihin. Ammattiyhdistykset eivät 

myöskään osoittaneet kiinnostusta maahanmuuttajia kohtaan. Siitäkään 

huolimatta, että niillä oli historiallisesti vankka asema poliittisessa päätöksenteossa 

hyvinvointivaltion aikakaudella 1950-luvulta lähtien ja täten selvästi valtaa 

maahanmuuttajien työmarkkina-asemaa suunnittelevan maahanmuuttopolitiikan 

valmistelussa ja päätöksenteossa.218 

 

Vuosina 1988–1995 maahanmuuttajanaisten työllisyyden näkökulmasta käsittely 

nosti jo päätään ja 1990-luvun taloudellinen lama teki työvoimakysymyksestä 

työllisyyskysymyksen. PAKSI toi maahanmuuttajanaisten ja sukupuolten tasa-

arvon käsitteet julkaisuihinsa, joka enteili tulevaa, laajempaa työllisyysnäkökulman 

soveltamista maahanmuuttajanaisiin. Ammattiyhdistysliikkeen tai jopa koko 

työelämäpuolien ja PAKSI:n välillä tuntui 1990-luvun välillä olleen juovan. PAKSI 

tunsi, että se oli maahanmuuttajanaisten työllisyyskysymyksen kanssa yksin. 

 

2.2. Työllisyyskysymys ensimmäisessä maahanmuuttopoliittisessa 

toimessa 

 

PAKSI palasi maahanmuuttajanaisten työllisyyden teemaan 

maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntien julkaisuissa vuoden 1997 
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työryhmämuistiossa Maahanmuuttajanaiset Suomessa. Työryhmämuistion tehtävä 

oli kartoittaa ja selvittää maahanmuuttajanaisten ongelmia Suomessa ja esittää 

maahanmuuttopoliittisia toimenpide-ehdotuksia, jotka parantaisivat 

maahanmuuttajanaisten asemaa. Työllisyys olikin keskeinen teema 

työryhmämuistiossa, jossa työelämä mainittiin ensimmäisenä 

maahanmuuttajanaisten ongelmana.219 Erityisen vaikeana vuoden 1997 tilanteessa 

PAKSI näki maahanmuuttajanaisten pääsyn työmarkkinoille.220 Tietyt 

maahanmuuttajanaisten ryhmät, kuten joidenkin kansallisuuksien musliminaiset, 

ei nähty osallistuvan työelämään juuri lainkaan. Tästä muodostui PAKSI:n 

työryhmälle hankala ongelma ratkaistavaksi.221 PAKSI:n mielestä 

maahanmuuttajanaisten työelämään osallistumattomuus muodostui ongelmaksi 

sen vuoksi, että PAKSI:n keskeinen maahanmuuttopoliittinen tavoite oli saada 

kaikki maahanmuuttajat työllistettyä. Maahanmuuttajanaiset eivät tehneet tässä 

suhteessa poikkeusta, vaikka heidän työllisyyskysymys nähtiin huomattavasti 

vaikeampana, erilaisia osakysymyksiä sisältävänä tehtävänä. 

 

Työryhmämuistiossa maahanmuuttajanaisten työnsaanti nähtiin liki 

mahdottomaksi, kun välttämättä koulutetuillekaan maahanmuuttajanaisille ei 

nähty olleen töitä näköpiirissä. Työllisyyskysymystä pidettiin myös ihmis- ja 

perusoikeuksia vaarantavana tekijänä, sillä työttömien ja aviossa olevien 

maahanmuuttajanaisten koettiin tällöin olevan riippuvaisempia miehistään. 

Ratkaisuna työmarkkinoille pääsyyn PAKSI näki aktiivisen työnhaun sekä 

esimerkiksi työharjoittelut ja työhön valmentavat kurssit.222 1990-luvun 

taloudellisella lamalla oli musertavat vaikutukset maahanmuuttajien työmarkkina-

asemaan. Laman jäljet katsottiin näkyneen selkeästi vielä vuoden 1997 lopun 

työmarkkinoilla.223 Pahimmillaan maahanmuuttajien työttömyysaste oli laman 

synkimpänä vuotena (1994) 53 prosentissa eikä se ollut laskenut vuoteen 1997 

mennessä kuin vain 44 prosenttiin. Maahanmuuttajien työttömyysaste 

työryhmätyön aloitusvuonna 1996 oli vielä 48 prosenttia.224 Lama nähtiinkin 

työryhmämuistiossa kaikkein suurimpana syynä maahanmuuttajien ja 
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maahanmuuttajanaisten korkeaan työttömyyteen.225 PAKSI:n kannalta surkea 

työllisyystilanne oli suuressa osassa nostamassa työllisyyskysymystä esiin akuuttina 

maahanmuuttajanaisten ongelmana.  Työllisyyskysymys painottui 

työryhmämuistion toimenpide-ehdotuksissa.  

 

PAKSI kuvaili vuosina 1996–1997 vallinnutta työvoimapoliittista asenneilmapiiriä 

sellaiseksi, että vaati maahanmuuttajanaiselta yhteiskunnan määrittelemän 

suomalaisen naiseuden täyttä omaksumista.226 Esille nousee tietenkin kysymys, 

että miten PAKSI ja sen jäsenet pystyivät tarkalleen tietämään, mitä oli 

suomalainen naiseus ja kuka sen määritteli? Joka tapauksessa ilmeisesti 

suomalaisen yhteiskunnan määrittelemällä naiseudella tarkoitettiin työssäkäyvää 

ja itsenäistä naista, joka tiesi oikeutensa. 

 

Suomen kielen oppiminen nähtiin tärkeimpänä apukeinona työelämään 

sijoittumiselle, joka vaikuttaisi maahanmuuttajanaisen kaikkeen integroitumiseen 

eli kotoutumiseen. Suomalaista lainsäädäntöä ja työehtosopimusjärjestelmää 

moitittiin, ettei se ollut ajan tasalla, jonka nähtiin altistavan 

maahanmuuttajanaiset syrjinnälle työhönottotilanteissa.227 

 

PAKSI pyrki erittelemään syitä maahanmuuttajanaisten heikolle 

työllisyystilanteelle. Yhtenä maahanmuuttajanaisten työllisyyskysymyksen 

ilmentymänä nähtiin se kuinka akateemisesti koulutetut maahanmuuttajanaiset 

olivat usein täysin koulutustaan vastaamattomissa töissä, jos he olivat työelämässä 

laisinkaan. Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajanaisten työttömyys nähtiin 

erityiskysymyksenä, johon pitäisi kiinnittää erityisapua ja -huomiota.228 PAKSI 

näki, että vuosien 1996–97 tilanteessa suurin osa Suomen laittomasta työvoimasta 

oli maahanmuuttajanaisia.229 Tämä voidaan nähdä olevan työllisyyskysymyksen 

ohessa mitä suurimmissa määrin myös ihmisoikeuskysymys, vaikka PAKSI ei sen 

tarkemmin määritellyt laittomaan työvoimaan kuuluneita maahanmuuttajanaisia. 

Aiempien esimerkkien perusteella PAKSI:n oletuksena saattoi olla, että laittomalla 
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työvoimalla tarkoitettiin juuri prostituoituina työskennelleitä 

maahanmuuttajanaisia. 

 

PAKSI:n suhtautumisessa maahanmuuttajanaisten työllisyyskysymykseen näkyivät 

jo vuonna 1997 kotouttamispoliittiset intressit, joiden mukaan 

maahanmuuttajanaisten keskeisimmäksi yhteiskuntaan integroitumisen välineeksi 

mainittiin työ ja työelämässä mukana oleminen.230 Kotouttamispoliittisten 

tavoitteiden nousu näkyi myös muuttuneessa maahanmuuttohallinnossa: vuoden 

1997 työryhmämuistio oli sosiaali- ja terveysministeriön 

maahanmuuttohallinnollisen vallan ajan viimeisiä tekoja, sillä muistion 

valmistuttua 6.4.1997 pakolaisasiat oli jo siirretty takaisin työministeriöön, johon 

samalla muodostettiin kokonainen maahanmuutto-osasto.231 Suomen 

kotouttamispolitiikan hallinn0llinen yhteys ja yleiskoordinaatio olivat olleet 

pitkään hukassa ja työministeriö halusi nyt ottaa vastuuta.232 Työryhmän sihteerinä 

toiminut ja työryhmässä sosiaali- ja terveysministeriön pakolaistoimiston 

edustajana ollut Leena-Maija Qvist totesi, että pakolaisasioiden muutto 

työministeriöön ja samanaikainen kotouttamisasioiden synty kuvasivat laajempia 

maahanmuuttopoliittisia linjanmuutoksia. Qvistin mukaan se, että pakolaisasiat 

muuttivat työministeriöön vuonna 1997, oli suora merkki siitä, kuinka 

työllisyysnäkökulmaa tuolloin painotettiin yli humanitaaristen näkökulmien.233  

 

Pakolaisten hallinnollisen siirto sosiaali- ja terveysministeriöstä työministeriöön 

kertoi niistä muuttuvista näkökulmista, joista pakolaisasioita tarkasteltiin vuoden 

1997 valtionhallinnossa. Hallinnollinen siirto ulottui myös maahanmuuttajanaisten 

käsittelyyn, jossa keskiöön nousi työllistäminen ja työvoimapoliittiset näkökulmat, 

jotka näkökulmana olivat nousseet maahanmuuttohallinnossa nousujohteisesti 

aina 1980-luvun lopulta lähtien. Linjanmuutos osoitti, etteivät 

maahanmuuttajanaisten hallinnointi ollut mitenkään eristyksissä muusta 

maahanmuuttohallinnosta ja maahanmuuttopolitiikan muutoksista. 

 

Hallinnollisena keinona työmarkkinoille pääsyn edistämiseksi nähtiin 

maahanmuuttajanaisiin kohdistuneet erityistoimenpiteet, kuten pelkästään 
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maahanmuuttajanaisille suunnatut työllistymiskurssit.234 Työelämään pääsyn 

katsottiin ehkäisevän syrjäytymistä, eikä myöskään maahanmuuttajanaiset, joiden 

riskit syrjäytyä katsottiin olleen normaalia selkeästi normaalia suuremmat, 

poikenneet tässä suhteessa.235 

 

Työryhmämuistiossa kiinnitettiin erityishuomiota niihin maahanmuuttajanaisiin, 

joilla ei ollut minkäänlaista koulutustaustaa. PAKSI näki, että vaikka 

maahanmuuttajanaisella ei olisikaan kokemusta ansiotyöstä, hän voisi tästä 

huolimatta olla monitaitoinen henkilö, jolla oli tarjottavaa työmarkkinoille. 

Monitaitoisuus karttui PAKSI:n mukaan nimenomaan kotiäitiyden kautta, jossa 

kodista huolehtiminen ja perheen ylläpito olivat työelämässä käyttökelpoisia 

taitoja.236 PAKSI ei siis väheksynyt maahanmuuttajanaisia, joiden työhistoria oli 

linkittynyt kotiäitiyteen. Tämä osoitti, että PAKSI oli valmis varsin luoviin 

toimenpiteisiin maahanmuuttajanaisten työllistämiseksi. Toisaalta sitä taustaa 

vasten, kun PAKSI tiesi, etteivät edes akateemisesti koulutetut 

maahanmuuttajanaiset työllistyneet, tämä kertoi maahanmuuttajanaisten 

epätoivoisesta työmarkkina-asemasta. 

 

Työryhmän sihteerinä toimineen Leena-Maija Qvistin mukaan kotiäiteihin 

kohdistuneet toimenpide-ehdotukset olivat korostuneita työryhmämuistiossa. 

Koko työryhmämuistiota hän piti painottuneena työllisyysnäkökulmaan, jota 

ilmensi myös pakolaisasioiden siirto työministeriöön maaliskuussa 1997. 

Työministeriö painotti maahanmuuttajien kohdalla nimensä mukaisesti 

työllistämistä ja työn merkitystä maahanmuuttajan kotoutumiselle. Qvistin 

mukaan työryhmä ajatteli työn merkityksen maahanmuuttajanaiselle nimenomaan 

yhteiskunnallisen statuksen kautta.237 Työ loi suomalaisessa yhteiskunnassa 

hyväksynnän ja toisaalta ulossulkemisen järjestelmää, jossa yksilön arvostus 

määräytyi hänen työssäkäyntinsä kautta. Tämän takia nähtiin, että 

maahanmuuttajanainen pääsi tehokkaimmin osaksi yhteiskuntaa juuri työn 

välityksellä ja sen merkitys maahanmuuttopoliittisista tavoitteista nousi esille. 
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Maahanmuuttajanaisten työttömyyden nähtiin johtuneen osaksi työelämässä 

ilmenneestä syrjinnästä. Työsyrjinnän olemassaoloon ja sen jatkumiseen nähtiin 

suurimpana syynä se, ettei etnisyyden perusteella tapahtuvasta työsyrjinnästä ollut 

Suomessa vuonna 1997 juurikaan oikeuskäytäntöä. Oikeuskeinojen käyttö nähtiin 

maahanmuuttajanaisille kantaväestöä raskaampana, joka saattoi selittää puuttuvan 

oikeuskäytännön.238 Tällä viitattiin siihen, ettei mikään yritys tai 

julkishallinnollinen instituutio Suomessa vuoteen 1997 mennessä ollut saanut 

tuomiota maahanmuuttajanaiseen kohdistuneesta työsyrjinnästä etnisen syyn 

perusteella. Ennakkotapauksia ei siis ollut olemassa. 

 

PAKSI:ssa ajateltiin maahanmuuttajanaisten tarvitsevan enemmän tietoa 

suomalaisesta työelämästä. Työelämärakennetta maahanmuuttajanaisten kohdalla 

pidettiin epätasapainoisena, joka tuki työelämän segregaatiota eli 

sukupuolittumista. Maahanmuuttajanaisten nähtiin sijoittuvan yleisimmin niin 

sanottuun gastarbeirer –luokkaan eli matalapalkkaisille palvelualoille.239  

 

Tutkimustiedon mukaan maahanmuuttajien nähtiin sijoittuvan työmarkkinoilla 

niin sanotuille sekundaarityömarkkinoille, jolle oli tyypillisiä lyhyet työsuhteet, 

työsuhteiden epävarmuus ja heikot työolot. Maahanmuuttajien työskentelivät 

näillä sekundaarityömarkkinoilla kantaväestöä useammin, vaikka sinällään 

sekundaarityömarkkinoilla sijaitsivat lähes kaikki työmarkkinoiden niin sanotut 

sisääntuloammatit, joiden kautta maahanmuuttajanaisten ajateltiin siirtyvän 

työmarkkinoille.240 

 

PAKSI piti maahanmuuttajanaisten työmarkkinaepäkohtien korjaamisen 

lääkkeenä suunnitelmallista tasa-arvoa, jota kunnat ja ministeriöiden 

virkamiesjohto toteuttaisivat. Jälkiteollisille yhteiskunnille varsinkin 1990-luvulla 

sekä 2000-luvun alussa oli tyypillistä työmarkkinoiden jakaantuminen. 

Jakaantuminen tapahtui kahteen osaan, jonka heikompaan osaan 

maahanmuuttajat yleensä sijoittuvat.241  
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Vuonna 1998 ilmestynyt maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntien historiaa 

vuosina 1970–1998 kuvannut historiikki Maastamuuttomaasta 

maahanmuuttomaaksi paneutui maahanmuuttajanaisten työllisyyskysymyksen 

käsittelyn taustoihin. Historiikissa nähtiin, että maahanmuuttajanaisten 

työelämäkysymyksiin kyllä panostettiin voimavaroja eritoten vuoden 1997 

työryhmämuistion kohdalla. Syrjinnällä työmarkkinoilla tarkoitettiin työttömyyttä 

ja avioliitossa tai parisuhteessa maahanmuuttajanaisen kannalta yleistä 

riippuvuutta miehestään taloudellisesti sekä muilla tavoin, joka heikensi myös 

maahanmuuttajanaisten ihmisoikeuksia.242    

 

PAKSI näki, että maahanmuuttajanaisten tarpeet tulisi ottaa enemmän huomioon 

poliittisessa suunnittelu-, valmistelu- ja päätöksentekotyössä.243 Vuoden 1997 

työryhmämuistio oli merkkipaalu ja historiallinen tapahtuma 

maahanmuuttajanaisten käsittelyssä maahanmuuttohallinnon neuvottelukunnissa. 

Koska laman vaikutukset vuonna 1997 olivat vielä läsnä, maahanmuuttajanaisten 

työllisyysnäkökulma sai työryhmämuistiossa normaalia enemmän huomiota. 

 

Maahanmuuttajan muuttaessa Suomeen työttömyys nähtiin 

maahanmuuttohallinnossa aina ensisijaisena maahanmuuttopoliittisena 

ongelmana.244 Tämä näkyi suhteellisen vähän PAKSI:n työryhmämuistiossa. 

Maahanmuuttajanaiset nähtiin maahanmuuttopoliittisena kysymyksenä, jotka 

kohtasivat ennen työmarkkinoille pääsyään useita esteitä. Näitä esteitä PAKSI 

pyrki vuoden 1997 työryhmämuistiossa kartoittamaan ja erittelemään, mutta 

ennen kaikkea esittämään toimenpide-ehdotuksia ongelmien ylittämiseksi ja jopa 

kiertämiseksi. 

 

2.3. PAKSI:n toimenpide-ehdotukset työllisyyskysymyksen 

ratkaisuksi 

 

Maahanmuuttajanaiset Suomessa –työryhmämuistiossa oli lopussa erillinen osuus 

maahanmuuttopoliittisille toimenpide-ehdotuksille. Toimenpide-ehdotuksilla oli 

tärkeä rooli työryhmän työskentelyn siirtymisessä dé facto 
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maahanmuuttopolitiikkaan. Maahanmuuttajanaisten kysymyksen toimenpide-

ehdotukset aihealueittain koulutuksesta syrjäytymiseen ja tutkimuksesta 

työelämäkysymyksiin listattiin työryhmämuistion lopussa.  

 

Työelämäkysymysten toimenpide-ehdotusten alussa kritisoitiin kansainvälisen 

työsuojelun korkeimpaa auktoriteettia, kansainvälistä työjärjestö ILO:a. Siltä 

perättiin laajempaa huomiota maahanmuuttajanaisten työmarkkinoilla 

kohtaamaan syrjintään.245 Myös tutkijat ovat syyttäneet ILO:a maahanmuuton 

sukupuolittuneiden vaikutusten laiminlyönnistä. ILO:n toimia ja sopimuksia 

maahanmuuttajanaisten työsyrjinnän kitkemiseksi erityisesti 1990-luvulla on 

kuvailtu hampaattomiksi ainoastaan taloudellisina nousukausina ilmenneiksi 

pyrkimyksiksi, joilla pyrittiin vain vaientamaan siihen kohdistunut kritiikki. ILO:n 

työsyrjinnän vastaisten toimien ei katsota pysyneen kansainvälisen 

muuttoliikekehityksen ja sitä seuranneiden tarpeiden perässä.246 

 

PAKSI kritisoi ILO:a maahanmuuttajanaisten ja ihmisoikeuslähtöisen 

maahanmuuttopolitiikan puolivillaisesta käsittelystä. Tämän se teki 

todennäköisesti siksi, että se näki ILO:n niin merkittävänä tekijänä 

kansainvälisessä maahanmuuttoa ja maahanmuuttajia hallinnoivassa politiikassa. 

 

Toimenpide-ehdotuksissa yhtenä teemana nousivat esiin korkeasti koulutettujen 

maahanmuuttajanaisten vaikeudet työllistyä. Akateemisesti koulutettuja 

maahanmuuttajanaisia pidettiin erityishuomiota vaativana ihmisryhmänä. PAKSI 

näki, että akateemisesti koulutettuja maahanmuuttajanaisia tulisi työllistää 

eritoten terveydenhuoltoalan tarpeisiin. Heti perään se myönsi ristiriitaisuuden 

siinä, kuinka se ehdotti maahanmuuttajanaisten työllistymistä perinteisille 

palvelualoille, jotka vain lisäsivät työelämän segregaatiota eli työalojen 

sukupuolittumista. Toimenpide-ehdotuksissa tästä huolimatta nähtiin, että 

maahanmuuttajanaisten kohdalla portti työelämään ja vakaaseen työmarkkina-

asemaan tapahtuisi niin sanotun naisten työn kautta, kuten juuri 

terveydenhuollon, perhepäivähoidon tai kotipalvelun kautta.247 Työryhmässä 

tunnustettiin, että sen näkemykset maahanmuuttajanaisten 
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työllistämisehdotuksista tukisivat sukupuolittuneita työmarkkinoita, joissa on 

miesten ja naisten ammatteja. Silti se ihan ymmärrettävästi arvotti 

maahanmuuttajanaisten työllistämisen tärkeimmäksi tavoitteeksi ja ratkaisuiksi 

työllisyyskysymykseen. Tähän eivät työmarkkinoille sijoittumisenmuotoseikat 

saaneet vaikuttaa varsinkaan, kun vuosina 1996–1997 taloudellinen lama tuntui 

vielä kouriintuntuvasti maahanmuuttajien työllistymisessä. Enää ei nähty niin 

tärkeänä mihin osaan työmarkkinoita maahanmuuttajanaiset sijoittuvat – kunhan 

he ylipäänsä sijoittuivat. 

 

PAKSI esitti perin yksityiskohtaisia toimenpide-ehdotuksia 

maahanmuuttajanaisten työmarkkina-aseman osalta työelämään astuttaessa.  Se 

toisaalta näki, että tausta- ja pohjatyö, joka mahdollistaa maahanmuuttajanaisten 

korkean työllisyyden, perustui institutionaalisesti laajaan maahanmuuttajanaisten 

tarpeiden huomioimiseen. Kuntien tasa-arvo-ohjelmilla nähtiin voitavan edistää 

maahanmuuttajanaisten työllistymistä, kunhan heidän erityistarpeensa niissä 

tunnistettaisiin. Yhtenä mahdollisuutena se näki työosuuskuntien merkityksen, 

jotka voisivat samalla tuoda yhteen maahanmuuttaja- ja kantaväestön naiset. 

Toisaalta perustyötä kunnissa painotettiin. Verkostoitumista yleensäkin pidettiin 

tärkeänä. Vapaaehtoisjärjestöillä nähtiin olevan maahanmuuttajanaisten 

työllisyyden edistäjänä ja toisaalta myös työllistäjänä merkittävä rooli.248 

Maahanmuuttajanaisten omien kokemuksien mukaan yhdistystoiminnassa 

mukanaolo nimenomaan omien kansallisuusyhdistyksissä päinvastoin ehkäisi 

yhteiskunnallista osallistumista ja eristi ympäröivästä yhteiskunnasta.249 Vaikka 

maahanmuuttajanaisten työllisyyskysymys oli erityisen vakava, niin PAKSI silti 

katsoi, että luovat ja laaja-alaiset toimenpiteet nostaisivat maahanmuuttajanaisten 

työllisyyden nousuun. 

 

PAKSI kritisoi toimenpide-ehdotuksissa työelämätoimistoja siitä, etteivät ne olleet 

tehneet tarpeeksi maahanmuuttajanaisten hyväksi: niiden maahanmuuttajanaisille 

tarjoamien palveluiden ei nähty ottavan tarpeeksi huomioon 

maahanmuuttajanaisten työllistymisen erityistarpeita.250 Oli ilmeistä, ettei PAKSI 
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ollut tyytyväinen oman ministeriönsä eli työministeriön vastuulla olleiden 

työelämätoimistojen toimintaan. 

 

 

2.4. ETNO palaa työllisyyskysymykseen  

 

Suomen maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntalaitoksessa koettiin muutos 

vuonna 1998, kun PAKSI korvattiin Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO:lla. 

ETNO pysyi hallinnollisesti työministeriön yhteydessä, mutta sen ideologinen 

perusta verrattuna PAKSI:aan muuttui: Suomen maahanmuuttajamäärät olivat 

olleet vuonna 1998 jo liki kymmenen vuotta selkeässä kasvussa ja 1990-luvun 

puolivälin monikulttuurisuusideologian omaksumisen myötä esille tuli 

maahanmuuttaja- ja kantaväestön suhteiden parantaminen. ETNO keskittyi myös 

maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntalaitoksen edeltäjiään enemmän 

maahanmuuttajien asemaan ja oloihin Suomessa, eikä niinkään perinteiseen 

maahanmuuton muodollisuuksien valvontaan tai ulkosuomalaisten 

takaisinmuuttoon.251  

 

Maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntien vaihtumisen aikaan maahanmuuttajat 

nähtiin olevan maahanmuuttohallinnollisessa työssä lyhyellä aikavälillä 

taloudellinen kysymys ja vasta pitkällä aikavälillä tasa-arvoasia eli 

ihmisoikeuskysymys:  

 

Matalasuhdanteen aikana voi olla vaikea ajatella maahanmuuton pitkällä aikavälillä 

tuomia hyötyjä, kuten lisääntyvää kansainvälistymistä, uusien yhteyksien 

muodostumista Suomen ja ulkomaiden välille, maahanmuuttajien tuomaa henkistä 

pääomaa ja kulttuurin tuntemusta sekä kielitaitoa. Kuitenkin siirrettäessä katse 

pidemmälle tulevaisuuteen on maahanmuuttaja-asioiden tasa-arvoinen käsittely 

ensiarvoisen tärkeää.252  

 

Monikulttuurisuusideologia omaksuttiin osaksi Suomen maahanmuuttopolitiikkaa 

1990-luvun aikana. Se asetettiin selkeäksi maahanmuuttopoliittiseksi ideaaliksi ja 

sillä tavoiteltiin maahanmuuttajien integraatiota Suomeen ja suomalaiseen 
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yhteiskuntaan siten, etteivät nämä menettämäisi juuriaan ja kosketustaan omaan 

kulttuuritaustaansa, kuten vuoden 1999 kotoutumislaissa ilmaistaan. 

Monikulttuurisuusideologian keskeinen tavoite oli tasa-arvo. Tällä ei tarkoitettu 

pelkästään sukupuolten tasa-arvoa, vaan erityisesti tasa-arvoa suhteessa 

kantaväestöön. Työmarkkinanäkökulmat olivat mukana 

monikulttuurisuusideologiassa ja tasavertainen työmarkkinakehitys oli selkeästi 

yksi ideologinen tavoite.253 Se, että PAKSI:n korvasi ETNO vuonna 1998 oli suureksi 

osaksi monikulttuurisuusideologian omaksumisen vaikutusta – keskeiset 

maahanmuuttopoliittiset tavoitteet ja arvot maahanmuuttohallinnon 

neuvottelukuntalaitoksen taustalla tarkistettiin uudelleen. Nämä arvomuutokset 

näkyivät myös ETNO:n maahanmuuttajanaisten työllisyyskysymyksen käsittelyssä 

siten, että maahanmuuttajanaisia vertailtiin yhä enemmän kantaväestön naisiin. 

 

Vuonna 1999 ETNO julkaisi tutkimusraportin, jossa tehtiin katsaus Suomen 

maahanmuuton tutkimuksen tilanteeseen. Raportissa ETNO ilmaisi omat 

toiveensa maahanmuuttotutkimuksen tarpeista. Toisaalta se näki, että 

tutkimuksen tarve oli suurinta maahanmuuttajien työllistymisen tutkimisen 

puolella.254  Se katsoi, että maahanmuuttopolitiikan seurannan tutkimuksella, jota 

oman tutkielman tarkoitus on täydentää, oli myös tarvetta.255  

 

Maahanmuuttotutkimuksessa kansallisten prioriteettien katsottiin olevan 

ensisijaisia.256 Tämä todennäköisesti tarkoitti sitä, että ETNO:n mielestä hyvä 

maahanmuuttotutkimus selvittää, miten maahanmuuttajat saadaan töihin ja osaksi 

suomalaista yhteiskuntaa. Työllistyminen tarkoitti valtiolle verotuloja sekä palveli 

maahanmuuttopoliittisia tavoitteita. 

 

Tutkimusraportti ei ollut poliittisista tavoitteista vapaa julkaisu. Tutkimuksen 

suuntia koordinoimalla ETNO yritti vaikuttaa siihen, että niitä maahanmuuton ja 

maahanmuuttopolitiikan kysymyksiä tutkittaisiin, jotka se näki korkealla 

tavoitteissaan. Se siis yritti tutkimusraportilla ohjailla maahanmuuton tutkimusta.  
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ETNO keskitti vuoden 2002 syksyllä jälleen kaiken huomionsa 

maahanmuuttajanaisten asemaan, kun se järjesti Helsingissä, Turussa, Tampereella 

ja Joensuussa Maahanmuuttajanaiset verkostoissa –seminaarisarjan, joissa 

keskusteltiin maahanmuuttajanaisten tilanteesta Suomessa. Tilaisuuksissa 

puheenvuoroja käytti moninainen joukko maahanmuuttajanaisten asioiden parissa 

työskenteleviä ihmisiä. Seminaarien yksi keskeinen teema olikin työllisyys ja 

työllisyyskysymys sekä maahanmuuttajanaisten asema ja roolit työssä.257  

 

Seminaareissa pureuduttiin myös maahanmuuttajanaisten kysymysten 

käsittelytapoihin ja näkökulmiin. Maahanmuuttajanaisiin sovellettiin usein 

ongelmakeskeistä lähestymistapaa sekä työllisyys- että ihmisoikeusnäkökulmista 

käsin. Muutenkin seminaareissa kritisoitiin sitä, etteivät länsimainen ajattelu ja 

länsimainen feminismi päde useimpien maahanmuuttajien aseman parantamisen 

keinoina vaan ovat jopa vaarallisia näkökulmia.258 Länsimaisen feminismin 

vaarallisuuden kritiikki vaikutti perustuneen kulttuurirelativismiin ja siihen, 

kuinka suuret erot länsimaisella feminismillä ja varsinkin kolmansista maista 

tulleiden naisten kokemusmaailmalla nähtiin olevan. 

 

Työllisyyskysymyksen käsittelyssä nousi esiin maahanmuuttajanaisten globaalisti 

heikko työllisyystilanne; korkea työttömyys oli globaali ilmiö.259 Ilmeisesti 

globaalilla ilmiöllä vertailtiin Suomen tilannetta muihin länsimaihin. 

 

Maahanmuuttajanaisten jääminen työmarkkinoilla maahanmuuttajamiehiä 

matalapalkkaisempiin ammatteihin ja useammin työttömiksi tiedetään olevan 

historiallisesti globaali ilmiö, jota on havaittu myös muun muassa Yhdysvaltojen 

guatemalalaisten ja Ruotsin balkanilaislähtöisten maahanmuuttajanaisten 

keskuudessa.260  

Pitkäaikaistyöttömyyttä pidettiin maahanmuuttajanaisille siis harmittavan 

tyypillisenä ilmiönä. ETNO:n mukaan maahanmuuttajanaiset olivat pitkiä aikoja 

työelämän ulkopuolella, mikä johti äärimmillään siihen, että 
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maahanmuuttajanaisten työttömyys periytyi äideiltä tyttärille.261 Tämä on siinä 

mielessä mielenkiintoinen näkemys, että Suomessa oli vuonna 2002 toisen saati 

kolmannen polven maahanmuuttajia hyvin vähän, eikä luotettavaa vertailukohtaa 

saati historiallisia esimerkkejä sukupolvelta toiselle periytyvästä työttömyydestä 

maahanmuuttajaväestön kohdalla vielä ollut osoitettavissa.262 ETNO näki 

periytyvän työttömyyden maahanmuuttajanaisten vakavana uhkana, joka 

kroonistuessaan saattaisi merkitä periytyvää köyhyyttä ja syrjäytymistä, joka 

merkitsisi maahanmuuttopolitiikan täyttä epäonnistumista 

maahanmuuttajanaisten työmarkkinoille saattamisessa. 

Vuoden 2002 eminaarin järjestämisen taustalla tapahtui samaan aikaan merkittäviä 

asioita. Suomi ratifioi Euroopan sosiaalisen peruskirjan 21.6.2002. Sen juridinen 

sitouttavuus maahanmuuttajien aseman kohdalla oli huomattava, koska sen 

artiklat 19 ja 2o sisälsivät työperäisten muuttajien ja heidän perheidensä suojelun ja 

oikeudenmukaisen kohtelun velvoitteet sekä maahanmuuttajien sukupuolten tasa-

arvon toteutumisen työelämässä.263 Euroopan sosiaalisen peruskirjan 

ratifioimisesta oli aikaa vain joitain kuukausia ETNO:n seminaariin, joten voi olla, 

että sillä oli vaikutuksensa seminaarin järjestämiseen tai vähintään niihin 

näkökulmiin, joista käsin maahanmuuttajanaisten työllisyyskysymystä käsiteltiin. 

 

Maahanmuuttajanaiset, erityisesti pakolaisnaiset nähtiin olevan heikossa asemassa 

työmarkkinoilla, ja heidän erityisryhmänsä jälleen tunnustettiin. Vuonna 2002 

maahanmuuttajanaisille laadittiinkin kotoutumissuunnitelmia ahkerasti: naisille 

tehtyjä kotoutumissuunnitelmia tehtiin 6100, kun miehille vain 3900.264 Tämä on 

merkki siitä, että maahanmuuttajanaiset kyllä tunnistettiin riskiryhmäksi ja heidän 

kotoutumiseensa eli käytännössä yhteiskuntaan integroitumiseen reagoitiin ja 

käytettiin paljon resursseja. Kotoutumissuunnitelmia laadittiin 

maahanmuuttajanaisille paljon todennäköisesti siksi, että heille niistä nähtiin 

olevan maahanmuuttajamiehiä enemmän tarvetta.  
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Helsingin seminaarissa puhunut ihmisoikeusliiton puheenjohtaja Kristiina Kouros 

vaati ihmisoikeusnäkökulman aiempaa vahvempaa soveltamista 

maahanmuuttajanaisiin kohdistuvassa kotouttamispolitiikassa, jossa keskeisin 

yhteiskuntaan kaikkein tehokkaimmin.265 ETNO:n varapuheenjohtajana vuodesta 

1996 lähtien toimineen Atanas Aleksovskin haastattelussa ilmenneen tiedon 

mukaan Suomen ensimmäisessä vuoden 1999 kotouttamislaissa oli otettu 

huomioon maahanmuuttajanaiset sekä sukupuolinäkökulma, joita yleisesti 

pidettiin ihmisoikeusnäkökulmasta lähtöisin olevina teemoina. Vuoden 1999 

kotouttamislaki oli vielä voimassa vuonna 2002, jolloin ETNO:n seminaarisarja 

järjestettiin.266  

Jännitteitä ihmisoikeusnäkökulman ja työllisyysnäkökulman välillä tuli esille 

laajemminkin. Seminaariraportissa ilmenee, että osa seminaareihin osallistujista 

näki, että maahanmuuttajanaisia on liikaa käsitelty väkivaltateemasta käsin, kun 

tämän sijaan vaadittiin suurempaa keskittymistä taloudelliseen näkökulmaan sekä 

sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin epäkohtiin.267  

Pitkään varsin hiljaisena maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntien julkaisuissa 

näkynyt ihmisoikeus- ja työllisyysnäkökulman ristiriitaisuus ja suoranainen 

kilpailu nosti päätään Kouroksen puheenvuorossa. Aiemmin 

maahanmuuttohallinnon neuvottelukunnissa maahanmuuttajanaisista ja 

maahanmuuttajista yleensä käytiin keskustelua niistä lähtökohdista, että mitä 

maahanmuuttopoliittisia tavoitteita voitiin mitata taloudellisesti ja mitä ihmis- ja 

perusoikeuksien näkökulmasta. Nyt kritiikki oli alleviivatumpaa johtuen 

luultavasti siitä, ettei ihmisoikeusliiton puheenjohtaja Kouros itse toteuttanut 

maahanmuuttopolitiikkaa käytännössä, kuten useat neuvottelukuntien 

virkamiesjäsenet. Toisaalta Suomen ihmisoikeustilannetta valvovan 

ihmisoikeusliiton puheenjohtajana Kouros asetti ihmisoikeusnäkökulman 

työllisyysnäkökulman edelle maahanmuuttopolitiikassa. 

Vuonna 2003 ETNO julkaisi tutkimuksen Vallan syrjässä – Tutkimus Etnisten 

suhteiden neuvottelukunnan toiminnasta, jossa tutkittiin ETNO:n toimintaa ja sen 

organisaatiossa tapahtuneita muutoksia. ETNO määritteli itse itsensä 

virkamiesten, maahanmuuttajien, etnisten vähemmistöjen, työelämäosapuolien ja 
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humanitaaristen järjestöjen asiantuntijaelimeksi.268 ETNO katsoi, että sen sijainti 

työministeriön yhteydessä teki siitä osan työministeriötä, joka sen mukaan korosti 

hallinnollista vuorovaikutusta ja näkyi politiikassa.269 Tämä näkemys on 

ristiriitainen siinä suhteessa, että ETNO:n varapuheenjohtajana vuodesta 1998 

lähtien toiminut Atanas Aleksovski katsoi, ettei työministeriön 

maahanmuuttopoliittinen linja näkynyt ETNO:n toiminnassa. Hänen mukaansa 

ETNO:n toiminnan vahvuus oli virkamiesten neutraalius. Tämä oli 

tutkimuskirjallisuuden ja lähteiden kautta esiin tulleiden esimerkkien valossa 

varsin erikoinen näkemys, sillä ETNO:n vuoden 2003 julkaisussa asiaa pohdittiin ja 

se nähtiin juuri päinvastaisella tavalla.270 Qvistin mukaan ainakin alkuvuoden 1997 

pakolaishallinnon muutosten aikaan asioiden ministeriöyhteys saneli viime 

kädessä maahanmuuttopoliittiset linjat myös maahanmuuttajanaisten kohdalla.271 

Qvistin ja Atanovskin haastatteluissa välittyneet tiedot ovat ristiriidassa sen asian 

suhteen, että vaikuttiko työministeriön omat työllisyyteen keskittyneet 

maahanmuuttajanaisten kysymysten käsittelyyn. Qvistin sekä itse ETNO:n 

perustelut ovat varmasti lähimpänä totuutta, sillä tietyt kotouttamispolitiikasta 

kumpuavat tavoitteet näkyivät maahanmuuttajanaisten käsittelyssä vuodesta 1997 

lähtien. Kysymys, että oliko työministeriön auktoriteetti maahanmuuttajanaisten 

työllisyyskysymyksen käsittelyyn kasvanut välillä 1997–2002, on vaikea lähteiden 

perusteella vastata. Se kuitenkin tiedettiin, että työministeriön linja 

maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntaa koordinoivana ministeriönä näkyi 

maahanmuuttajanaisten työllisyyskysymyksen painopisteissä. 

ETNO painotti maahanmuuttajanaisiin liittyen perheiden aseman 

kartoittamista.272 Suomen kahden elättäjän perhemallin ongelmallisuus nousi 

esille. ETNO näki, että kahden elättäjän perhemalli oli suomalaisen yhteiskunnan 

keskeinen normi. Ihmiset, jotka jäivät ansiotyön ulkopuolelle, jäivät helposti myös 

kaiken yhteiskuntapolitiikan ulkopuolelle sekä yhteiskunnallisen arvostuksen 

marginaaliin.273 Työ oli ETNO:n mukaan suomalaisen hyvinvointivaltion kulmakivi 
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ja siksi työllistyminen nähtiin kaikille yhteiskunnan jäsenille äärimmäisen 

tärkeänä.274  

Suomalaisessa yhteiskunnassa vallitseva luterilainen moraali, joka korostaa 

työnteon arvoa yhteiskunnan sekä varsinkin yksilön kannalta. Työ nähdään 

pohjoismaisissa hyvinvointiyhteiskunnissa yksilön arvon mittana ja ansiotyö on 

kaikille yhteiskunnan jäsenille, myös maahanmuuttajille, osoitus 

yhteiskuntakelpoisuuden normin täyttämisestä. Tämän vuoksi työ ja työllisyys 

olivat Suomessa maahanmuuttajan integraation, täten myös onnistuneen 

maahanmuuttopolitiikan, niin keskeinen mitta.275 FORSANDERIN käsitys työn 

merkityksestä kaikkien Suomessa asuvien ihmisten kannalta vaikutti paikkansa 

pitävältä myös suhteessa ETNO:n käsityksiin maahanmuuttajanaisten 

työllistämisestä. Työllistäminen toi maahanmuuttajanaiselle paitsi taloudellista 

vakautta, niin myös yhteiskunnallista arvostusta, joka nähtävästi oli avain 

suomalaisen yhteiskunnan jäseneksi pääsemiseen. 

ETNO ei juuri käsitellyt vuoden 2003 julkaisun jälkeen maahanmuuttajanaisten 

työllisyyskysymystä. Vuoden 2004 tutkimusraportissaan se kartoitti 

maahanmuuton tutkimusta Suomessa ja totesi maahanmuuttajanaisten osalta 

niukasti, että tutkimusta heistä oli tehty.276  

ETNO:n organisaatio koki vuonna 2005 sen historian merkittävimmän muutoksen, 

kun sille perustettiin maakuntajärjestöt. Maakuntaedustus sai yhdessä poliittisten 

puolueiden kanssa paikat myös valtakunnallisessa ETNO:ssa, jossa niille tilaa teki 

kuntien edustus.277 Maakuntajärjestöjen perustaminen oli mittava prosessi, joka 

kieli siitä, että ETNO:n merkitys maahanmuuttopolitiikassa kiistatta kasvoi, kun 

sen organisaatio laajeni maantieteellisesti. Toisaalta maakunta-ETNO:n 

mukaantulo osaksi valtakunnallista ETNO:a saattoi muuttaa 

maahanmuuttopolitiikan painopisteitä ja jopa niiden näkökulmia. Helsingissä ja 

pitkälti Helsingissä asuneiden varassa pyörinyt vanha ETNO saattoi liiaksi korostaa 

Helsingin tai Uudenmaan maahanmuuttajatilannetta ja maahanmuuttajanaisten 

kysymyksiä valtakunnallisena totuutena. Tällöin kuvaan astui ETNO:n jäsenten 
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henkilökohtainen tietämys ja lukeneisuus maahanmuuton ilmiöstä koko Suomen 

kattavana ilmiönä. 

Vuonna 2005 ETNO julkaisi selvityksen ajan polttavasta kysymyksestä, 

kotouttamispolitiikasta ja kotouttamisesta, nimeltään Kala kuivalla maalla – 

Kotoutuminen maahanmuuttajan näkökulmasta. Julkaisussa se esitti 

maahanmuuttajanaisten työllisyyteen liittyen ehdotuksen, jonka mukaan 

kotiäiteinä oleville maahanmuuttajanaisille tulisi tarjota räätälöityjä palveluja 

työnhaun ja koulutukseen pääsyn tehostamiseksi. ETNO näki, että räätälöidyt 

palvelut, joilla todennäköisesti tarkoitettiin jokaiselle maahanmuuttajanaiselle 

erikseen laadittavia kotoutumissuunnitelmia, olivat onnistuneen kotoutumisen eli 

onnistuneen maahanmuuttopolitiikan edellytys.278 

Jälleen toistettiin, kuinka työ on maahanmuuttajalle linkki yhteiskuntaan ja 

työllistyminen keskeinen osa kotoutumisprosessia.279 Työn roolia pidettiin suurena 

myös kotouttamislain toimenpiteissä ja käytännössä maahanmuuttajanaisen 

onnistuneella kotoutumisella tarkoitettiin työllistymistä.280 Kotoutumislakia ja 

kotouttamispolitiikkaa käsiteltäessä työllisyyden näkökulmasta on muistettava se 

seikka, että ne tähtäsivät ennen kaikkea työttömien maahanmuuttajien 

työllistämiseen.281 

 

ETNO:ssa läpi sen maahanmuuttajanaisten työllisyyskysymyksen käsittelyn 

tiedotettiin, että työllistyminen on maahanmuuttajanaisille työläs prosessi, jota 

ennen heidän tulee saada erilaista tukea yhteiskunnan palvelujärjestelmästä, jota 

maahanmuuttohallinto suunnitteli ja päivitti. 

 

Vuonna 2005 ETNO suuntasi jälleen huomionsa työmarkkinajärjestöihin, jotka 

olivat sitoutuneet maahanmuuttajien syrjimättömyyteen toiminnassaan.282 

Syrjintää pidettiin edelleen isona ongelmana maahanmuuttajanaisten 

työhönotossa eli työmarkkinoille pääsemisessä.283 Maahanmuuttajanaisten 

työsyrjinnän kysymys siis oli ja pysyi ETNO:n listalla edelleen Suomen 
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maahanmuuttopolitiikan siirtyessä uudelle aikakaudelle vuonna 2006, kun 

valtioneuvoston järjestyksessään toinen maahanmuuttopoliittinen periaateohjelma 

hyväksyttiin ja otettiin käyttöön. 

 

Yhteenveto 

 

Maahanmuuttajanaisten työllisyyskysymys, niin kuin maahanmuuttajanaisten 

käsittely yleensä, olivat maahanmuuttohallinnon neuvottelukunnissa sivuroolissa 

tutkielman aikarajauksen ensimmäisissä julkaisuissa vuosina 1988–1991. Ainoastaan 

ulkomaalaisvaltuutettu Seppälä huomioi SAN:n vuoden 1991 seminaariraportissa 

pakolaisnaisten vaikeudet sopeutua uuteen kulttuuriin. Muutenkin 

maahanmuuttajanaiset uskontokysymys sai alkunsa vuoden 1991 seminaarista ja se 

näkyi jatkossa myös työllisyyskysymyksen yhtenä osakysymyksenä. 

Islaminuskoisilla maahanmuuttajanaisilla nähtiin uskontonsa takia olevan esteitä 

hakeutua työmarkkinoille. 

 

Maahanmuuttohallinnon neuvottelukunnat käsittelivät maahanmuuttajanaisten 

työllisyyttä PAKSI:n vuoden 1994 komiteamietinnössä lähinnä 

työvoimakysymyksenä, joka ratkaisisi Suomeen uumoillun työvoimakysymyksen 

1990-luvulla. 1990-luvun lama kuitenkin muutti neuvottelukuntien suhtautumisen 

maahanmuuttajanaisten työllisyyden näkökulmasta käsittelyyn täysin. 1990-luvun 

aikana nousseet maahanmuuttajamäärät ja maahanmuuttajien korkea 

työttömyysaste tekivät työvoimakysymyksestä työllisyyskysymyksen.  

 

PAKSI yritti purkaa maahanmuuttajanaisten työllisyyskysymystä vuosien 1994 ja 

1995 julkaisuissaan. Kritiikkiä saivat niin saamattomat työantajajärjestöt kuin myös 

maahanmuuttajanaisia syrjivät työmarkkinat. Maahanmuuttajanaisten pitäminen 

työvoimapoliittisena erityisryhmänä oli selviö ja maahanmuuttajanaisten 

työllisyyskysymys ymmärrettiin jo vuosina 1994–1995 koostuvan monista 

osakysymyksistä, jotka ratkaisemalla löydettäisiin keinot saada 

maahanmuuttajanaiset työmarkkinoille.  

 

PAKSI:n historiallisessa vuoden 1997 Maahanmuuttajanaiset Suomessa – 

työryhmämuistiossa korostui maahanmuuttajanaisten työllisyyskysymys ja se esitti 

lukuisia toimenpide-ehdotuksia sen ratkaisemiseksi. Julkaisun laatinut työryhmä 
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piti maahanmuuttajanaisten työllisyysnäkymiä sanalla sanoen toivottomina eikä se 

nähnyt töitä olevan näköpiirissä välttämättä koulutetuillekaan 

maahanmuuttajanaisille. Se liitti työllisyyskysymyksen ongelmallisuuden myös 

ihmis- ja perusoikeuksien toteutumiseen. Se katsoi, että työttömät 

maahanmuuttajanaiset kohtasivat vaaran menettää itsenäisyytensä suhteessa 

aviomiehiinsä. Muutenkin maahanmuuttajanaisten käsittely suhteessa heidän 

asemaansa perheissään oli esillä vuoden 1997 julkaisusta lähtien ja myös 

työllisyyskysymyksen kohdalla. 

 

PAKSI:n toimenpide-ehdotukset työllisyyskysymyksen ratkaisuksi vuoden 1997 

julkaisussa tunnustivat maahanmuuttajanaisten vaikean tilanteen. PAKSI oli 

aiemmin julkaisussa puhunut tavoitteista sijoittaa maahanmuuttajanaiset 

työmarkkinoilla vakaille aloille pysyviin työsuhteisiin, mutta toimenpide-

ehdotuksissa se katsoi, että nyt pääasia oli ylipäänsä työllistää 

maahanmuuttajanaiset. Muotoseikoilla ei enää ollut väliä, koska työllisyystilanne 

nähtiin niin toivottomana. 

 

PAKSI:n korvannut ETNO piti maahanmuuttajanaisten työllisyyskysymyksen 

asialistallaan. Sen näkemys maahanmuuttajanaisten työllisyyskysymyksestä 

painottui syrjäytymiseen ja sen ehkäisyyn. Työllistyminen nähtiin luonnollisena 

ratkaisuna tähän. Maahanmuuttajanaisten kroonisella syrjäytymisellä, joksi 

ymmärrettiin pitkäaikaistyöttömyys, nähtiin olevan yhteiskuntarauhan ja toisaalta 

hyvinvointivaltion uskottavuuden vaarantavia vaikutuksia. ETNO määritteli 

maahanmuuttajanaisten työllistämisen olleen tärkeää maahanmuuttajanaisten 

kannalta, mutta myös yhteiskunnallisen arvostuksen näkökulmasta. Se näki, että 

luterilaiseen työmoraaliin nojaavassa suomalaisessa yhteiskunnassa korostui työn 

merkitys yksilön yhteiskunnallisen arvostuksen kannalta. Maahanmuuttajanaisten 

kannalta työ ja työllistäminen nähtiin avaimena heidän pääsyssä portin läpi, jonka 

toisella puolella odotti kunnollisen kansalaisuuden ehtojen täyttyminen. 

 

PAKSI näki, että maahanmuuttajanaisten työllisyyskysymyksen ratkaisulla olisi 

paitsi kansantaloudellisia vaikutuksia, niin lisäksi se vaikuttaisi 

maahanmuuttajanaisten yhteiskunnalliseen asemaan, joka nousi 

maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntien asialistoille maahanmuuttajanaisten 

kysymysten ihmisoikeusnäkökulmasta. 
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LOPPULAUSE 

 

Tutkielmani keskeiset tutkimuskysymykset perustuvat siihen näkemykseen, että 

maahanmuuttajanaisia käsiteltiin maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntien 

julkaisuissa lähinnä ihmisoikeus- ja työllisyyskysymyksenä. Edellisen mukainen 

jaottelu havainnollistaa muutenkin hyvin tutkimustuloksia: sitä kuinka 

maahanmuuttajat nähtiin ainoastaan kahdesta näkökulmasta ja kuinka nämä 

näkökulmat välillä ristesivät. Ne olivat usein poikkiteloin siinä suhteessa, kumpaa 

näkökulmaa soveltamalla neuvottelukuntien maahanmuuttopoliittiset tavoitteet 

nähtiin toteutuvan. 

 

Tutkielman tutkima 17 vuoden ajanjakso kuvaa, kuinka maahanmuuttajanaisten 

asema sukupuolten tasa-arvon näkökulman omaksumisen myötä tuli osaksi 

maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntalaitoksen toimintaa. Se, kuinka 

maahanmuuttajanaiset päätyivät pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan 

toiminnan keskiöön vuosina 1996–1997 vaikutti olleen Suomeen 

maahanmuuttopolitiikkaan vaikuttaneiden ulkoisten ja sisäisten syiden tulosta. 

Suomen ratifioimat maahanmuuttajanaisten asemaa koskeneet kansainväliset 

ihmisoikeussopimukset vaikuttivat antaneen ratkaisevan sysäyksen toimeksiannon 

synnylle. Toisaalta myös kunnista ja järjestöistä tulleet viestit luku- ja 

kirjoitustaidottomista maahanmuuttajanaisista, joiden asioita hoitivat heidän 

aviomiehensä, herättivät maahanmuuttohallinnon neuvottelukunnat 

maahanmuuttajanaisten kysymysten olemassaoloon. 

 

1990-luvulla maahanmuuttohallinnossa havahduttiin siihen, kuinka Suomen 

ratifioimat sopimukset todella velvoittivat tekoihin ja niinpä 

maahanmuuttajanaisten kysymysten käsittely päätyi kiinteäksi osaksi kansallista 

maahanmuuttopolitiikkaa. Maahanmuuttajanaisten kysymyksien 

maahanmuuttopolitiikkaan kytkeytyminen vaikutti pääosin periytyvän 

ihmisoikeussopimusten uudelleen tarkastelusta, kuten Lepola asian esitti. 

Toisaalta sisäpoliittiset vaikuttivat myös maahanmuuttajanaisen kysymysten 

käsittelyyn varsinkin työllisyyskysymyksen kohdalla, koska työllisyys kytkeytyi 

läheisesti kansantaloudellisiin tekijöihin. Maahanmuuttajien ja 

maahanmuuttajanaisten työttömyyden hoidon taustalla väläyteltiin 

turvallisuuspoliittisiakin uhkia. 
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Tutkimustulosteni mukaan 1990-luvun kansainvälisissä suhteissa tapahtuneet 

asiat, kuten vuoden 1995 Pekingin maailmankonferenssin tuloksena syntynyt 

julistus naisten oikeuksista sekä Euroopan neuvoston rasismin vastainen vuosi 1997 

vaikuttivat Maahanmuuttajanaiset Suomessa -työryhmämuistion syntyyn 

enemmän kuin ne ihmisoikeussopimukset, jotka olivat jo vuosikymmeniä vanhoja.  

 

Vuonna 1997 ilmestyneen työryhmämuistion tärkein anti maahanmuuttajanaisten 

kysymysten käsittelylle voidaan nähdä olleen sen, että se synnytti 

maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntalaitokseen perinteen sukupuolittuneen 

maahanmuuttopolitiikan seurannasta ja suunnittelusta. Kun PAKSI vuonna 1998 

muuttui ETNO:ksi, sinne perustettiin maahanmuuttajanaisten kysymyksiä 

käsitellyt jaosto. Tämä oli merkittävä tapahtuma, joka varmisti varmuuden ja 

jatkuvuuden maahanmuuttajanaisten kysymysten käsittelyssä osana 

maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntien toimintaa. 

 

Maahanmuuttajanaisten jaosto yhdistettiin vuonna 2002 maahanmuuttajaperheet -

jaoston kanssa, mikä ei ollut sattumaa. Maahanmuuttajanaisten asema 

neuvottelukuntien julkaisuissa määritettiin suhteuttamalla heidän asemaansa 

perheissään. Maahanmuuttajanaiset nähtiin avuttomina uhreina, jotka 

ensisijaisesti kärsivät mahdollisista perhesuhteistaan. Maahanmuuttajanaisten 

aviomiehet nähtiin lähtökohtaisesti sortajina ja lähtömaan taantumuksen 

ilmentyminä. Maahanmuuttajanaisten lapset ja asema kotiäitinä taas nähtiin 

esteenä työnhaulle ja suomen kielen opiskelulle. Toisaalta kotiäititaustan nähtiin 

myös antavan maahanmuuttajanaisille työmarkkinoiden vaatimia taitoja. 

Maahanmuuttajanaisten aseman mittaaminen suhteessa heidän asemaansa 

perheessään oli nouseva trendi neuvottelukuntien julkaisuissa aina vuodesta 1988 

alkaen, mutta perhekysymykset nousivat toden teolla esille vasta 1997 lähtien. 

 

ETNO:n ainoa pelkästään maahanmuuttajanaisiin keskittynyt toimi vuonna 2002 

toi esiin sen, kuinka maahanmuuttajanaisten kysymyksistä ei ollut olemassa 

ainoastaan yhtä näkemystä. ETNO:n vuonna 2002 järjestämässä seminaarisarjassa 

maahanmuuttajanaisten syrjäytyminen nousi keskiöön, mutta siitä, oliko 

syrjäytyminen työllisyys- vai ihmisoikeuskysymys, ei saatu aikaan sopua. 
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Qvistin näkemys, jonka mukaan maahanmuuttohallinnon neuvottelukunnista 

ainoastaan PAKSI ja ETNO ottivat huomioon maahanmuuttajanaisten kysymykset, 

oli siinä mielessä totta, että nämä neuvottelukunnat synnyttivät sukupuolten 

käsittelyn perinteen maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntalaitokseen. 

Toisaalta katson, etteivät maahanmuuttajanaisten kysymykset ilmestyneet PAKSI:n 

ja ETNO:n toimintaan tyhjästä. Erityisesti SAN:n julkaisuissa vuosina 1988–1991 oli 

osoitettavissa sellaisia mainintoja maahanmuuttajanaisiin sekä erityisesti 

sukupuolten tasa-arvon tavoitteisiin maahanmuuttopolitiikassa, että suuntaus 

kohti maahanmuuttajanaisten ja sukupuolten syvällisempää käsittelyä oli olemassa 

jo ennen vuotta 1992. 

 

ETNO:n vuonna 2003 tapahtunut maahanmuuttajamiesten aseman käsittelystä ja 

valvonnasta luopuminen TANE:n hyväksi oli sekin merkittävä ele 

sukupuolittuneen maahanmuuttopolitiikan suuntien kannalta.  ETNO halusi 

luopua maahanmuuttajamiehistä, jotka oli muutenkin pääosin sivuutettu. 

Maahanmuuttajanaisten aseman valvomisen ja suunnittelun se näki niin tärkeänä 

osana toimintaansa, ettei se tohtinut luovuttaa sitä TANE:lle, vaikka tasa-

arvohallinnossa janottiinkin maahanmuuttajanaisten hallintosektoria. TANE:n 

organisaation jähmeys selittyi sillä, että se koostui suurilta osin puoluejäsenistä. 

Toisaalta se oli linjannut, ettei se käsittelisi tasa-arvoasioita ihmisryhmittäin. 

TANE teki ihmisryhmä-säännössä tosin poikkeuksen maahanmuuttajamiesten ja 

miesjaoston kohdalla.  

 

Se, että maahanmuuttajanaisten kysymykset jäivät ETNO:n alaisuuteen ja 

maahanmuuttajamiesten kysymykset siirrettiin tasa-arvohallinnon TANE:lle, oli 

erityisen mielenkiintoinen tapahtuma ja ansaitsisi jatkotutkimusta – kenties 

maahanmuuttajamiesten kysymysten historiallisinstitutionaalisen aseman 

näkökulmasta. Myös sanomalehdet vaikuttaisivat tarjoavan runsaasti 

lähdemateriaalia maahanmuuttajien sukupuolihistorian ja sukupuolittuneen 

maahanmuuttopolitiikan historian tutkimukselle. Toisaalta tapahtumat, jolloin 

Suomen modernin maahanmuuttohallinnon perinteet syntyivät chileläisten 

kiintiöpakolaisten tulon myötä vuonna 1973, ansaitsisi lisätutkimusta 

maahanmuuttohallinnon muutosten näkökulmasta. 
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Maahanmuuttajanaisten maahanmuuttopoliittisen hallinnoinnin voidaan katsoa 

perustuneen hallinnossa vallinneen oletuksen varaan, jonka mukaan 

maahanmuuttajanaiset nähtiin ensisijaisesti ihmisoikeusasiana. Suomen 

maahanmuuttohallinnon neuvottelukunnat eivät olleet asiasta eri mieltä. Toisaalta 

työllisyysnäkökulmaa ei maahanmuuttajanaisten kohdalla voitu unohtaa, mikä 

toisaalta näkyi myös maahanmuuttohallinnon neuvottelukuntien julkaisuissa. 

Tietyt työllisyyskysymyksen osakysymykset, kuten islaminuskoisten 

maahanmuuttajanaisten työssäkäynnin hankaluus periytyi alun perin 

ihmisoikeusnäkökulmasta. Näkökulmia ei siis voitu täysin erottaa toisistaan ja 

jossain kysymyksissä, kuten edellä osoitin, kaksi näkökulmaa sisältävät kysymykset 

perustuivat alun perin toisen näkökulman perusolettamuksiin. Yleensä tämä 

näkökulma josta käsin joki maahanmuuttajanaisten kysymys syntyi, oli 

ihmisoikeusnäkökulma. 

 

Maahanmuuttajanaisten työllisyyskysymyksen katson muodostuneen kahdesta 

merkittävästä tekijästä tai pikemminkin osakysymyksestä. Ensimmäinen ja 

työllisyyskysymyksen varsinaisesti synnyttänyt tekijä oli 1990-luvun taloudellinen 

lama, joka romahdutti maahanmuuttajanaisten työllisyysasteen. Toinen tekijä taas 

oli maahanmuuttajanaisten koti- tai lähtömaista tai uskonnosta lähtöisin olleiden 

lähtökohtien kohtaamattomuus suomalaisten työmarkkinoiden ja yhteiskunnan 

kanssa. Tämä osakysymys suunnattiin koskemaan erityisesti pakolaisnaisia ja 

islaminuskoisia maahanmuuttajanaisia, joiden käsittely oli muutenkin 

korostunutta neuvottelukuntien julkaisuissa. 

 

Suomen valtion kokonaisvaltainen kehitys vuosina 1988–2005 oli nopeaa ja 

kokonaisvaltaista, joka näkyi myös maahanmuuttajanaisten käsittelyn 

kehittymisessä. 17 vuoden tutkimusajanjakson aikana maahanmuuttajanaisten 

asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa kehitettiin aluksi sellaisina aikoina, jolloin 

Suomi ei 2000-luvun lopun tapaan löytynyt kansainvälisten ihmisoikeus- ja 

hyvinvointimittauksien kärkipäästä. Maahanmuuttoa, ihmisoikeuksia ja 

sukupuolten tasa-arvoa koordinoiva hallinto oli 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun 

alussa vasta kehittymässä ja tämä näkyi myös maahanmuuttajanaisten 

hallinnollisessa käsittelyssä. Maahanmuuttajanaisten kysymysten ei voida sanoa 

tehneen maahanmuuttopolitiikan sisällä poikkeusta.  Niiden käsittely kuvasti 
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aikaansa, jolloin Suomen maahanmuuttohallinto vasta järjestäytyi ja yritti kehittää 

pysyviä hallinto- ja toimintamalleja. 

 

Tutkimustulokseni olivat siinä mielessä antoisia, että tutkielmani aikarajaus oli 

tarpeeksi pitkä, jotta siinä näkyi, kuinka maahanmuuttajanaisten kysymykset 

tulivat maahanmuuttohallinnon asialistalle. Ensin kysymykset tulivat esille 

yksittäisissä irrallisissa maininnoissa, sitten osakysymyksinä ja viittauksina 

sukupuolten tasa-arvon maahanmuuttopoliittiseen tavoitteeseen. Vähitellen 

maahanmuuttajanaisten ja sukupuolten tasa-arvon kysymykset saivat omat 

institutionaaliset paikkansa Suomen maahanmuuttohallinnon neuvottelukunnissa. 

Maahanmuuttajanaisten kysymysten käsittely vuosina 1988–2005 kulki läpi pitkän 

kehityskulun synnystä vakiintumiseen. 
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LIITE 1. MAAHANMUUTTOKÄSITTEET 

 

Avioliittomuuttaja = Muuton syy on avioliitto suomalaisen tai Suomessa pysyvästi asuvan henkilön 

kanssa. 

Humanitaarinen suojelu = Oleskeluluvan peruste. Myönnetään, kun turvapaikan tai toissijaisen 

suojelun edellytykset eivät täyty, mutta hakija ei voi palata kotimaahansa tai pysyvään 

asuinmaahansa siellä tapahtuneen ympäristökatastrofin takia taikka siellä vallitsevan huonon 

turvallisuustilanteen vuoksi, joka voi johtua aseellisesta selkkauksesta tai vaikeasta 

ihmisoikeustilanteesta. 

Ihmisoikeuspolitiikka = Ihmisoikeuspolitiikka on ne kansainväliset säännöt, jotka on määritetty 

kansainvälisillä sopimuksilla ja julistuksilla. Valtioiden välisillä ihmisoikeussopimuksilla on 

perustettu kansainvälisiä elimiä, joille valtiot ovat tunnustaneet oikeuden tutkia valituksia ja tehdä 

arviointeja jäsenmaiden ihmisoikeusongelmista. 

Kansallisuus = Etninen tausta. Henkilö, joka kuuluu tiettyyn kansanryhmään (esim. 

inkerinsuomalainen, kurdi, romani), mutta ei välttämättä ole tai ole koskaan ollutkaan asuinmaansa 

kansalainen. 

Kansalaisuus = Jäsenyys tietyssä valtiossa. Sisältää sekä oikeuksia että velvollisuuksia mm. täydet 

poliittiset oikeudet ja oikeuden saada diplomaattista suojelua ulkomailla. 

Kiintiöpakolainen = UNHCR:n pakolaiseksi katsoma henkilö, jolle on myönnetty maahantulolupa 

budjetissa vahvistetun pakolaiskiintiön puitteissa. 

Maahanmuuttaja = Vakiintunut yleiskäsite, joka koskee maasta toiseen muuttavia henkilöitä. 

Maahanmuuttohallinto = Maahanmuuttajia koskettavien asioiden hallinnointia, viranomaisten 

päätöksentekoa, lakien säätämistä, osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön ja käytäntöjen 

linjaamista. 

Pakolainen = Ulkomaalainen, jolla on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi alkuperän, 

uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen 

mielipiteen vuoksi. Pakolaisaseman saa henkilö, jolle jokin valtio antaa turvapaikan tai jonka 

UNHCR katsoo olevan pakolainen. 
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Työmarkkina-asema = Työmarkkina-asema on sosiaalipoliittinen ja sosiologinen käsite, joka kuvaa 

työntekijän haluttavuutta ja vahvuutta työmarkkinoilla suhteessa toisiin työntekijöihin. 

Työperäinen muuttaja = Henkilö, jonka merkittävin muuttosyy on työ ja/tai paremman elintason 

tavoittelu. 

Työvoimapolitiikka = Toimenpiteet, joilla ohjaillaan työmarkkinoiden toimivuutta, työllisyyttä ja 

työvoiman saatavuutta muun muassa sosiaalietuuksien, koulutuksen ja maahanmuuton kautta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähteet: Maahanmuuttovirasto 2012, Leitzinger 2007a, Leitzinger 2007b, Forsander 2002a. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalipolitiikka
http://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiologia
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LIITE 2 SUOMEN MAAHANMUUTTOHALLINNON HISTORIA 

 

MAAHANMUUTTOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAT 

Siirtolaisuusasiain neuvottelukunta, SAN (ulkoasiainministeriön alaisuudessa 1970–1971), 

työministeriön alaisuudessa 1972–1992) 1970–1992  

Pakolaisasiain neuvottelukunta PAN, (sosiaali- ja terveysministeriön alainen) 1981–1992  

Pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunta PAKSI (työministeriön alainen) 1992–1997 

Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO (työministeriön alainen 1998–2007, sisäasiainministeriön 

alainen 2008-) 1998- 

 

MAASSA OLESKELUA ja KANSALAISTAMISTA VALVOVAT VIRANOMAISET 

Suomen armeijan yleisesikunnan 3. osasto kevät 1918 – 31.7.1919 

Etsivän keskuspoliisin (EK) passitoimisto 1.8.1919–1941 

Valtiollinen poliisi (Valpo) 1942–1948 

Ulkomaalaistoimisto (sisäasianministeriön alainen) 1949–31.5. 1989 

Ulkomaalaiskeskus (sisäasiainministeriön alainen) 1.6.1989–1994 

Ulkomaalaisvirasto (sisäasiainministeriön alainen)1995–2007 

Maahanmuuttovirasto (sisäasiainministeriön alainen) 2008- 

 

PAKOLAISET 

Valtion pakolaisavustuskeskus 1922–1958 (1922–1947 sisäasianministeriön alainen, 1948–1958 

sosiaaliministeriön alainen) 

Työvoimaministeriö 1973–1979 

Sosiaali- ja terveysministeriön pakolaistoimisto 1980–1.3.1997 
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Työministeriö 2.3.1997–2007 

Sisäasiainministeriö 2008- 

 

KOTOUTTAMINEN 

Työministeriö 1996–2007 

Sisäasianministeriö 2008–2011 

Työ- ja elinkeinoministeriö 2012- 

 

MAAHANMUUTTOASIAMIEHET 

Ulkomaalaiskuraattori (sosiaali- ja terveysministeriön alainen) 1984–1991  

Ulkomaalaisvaltuutettu (1991–31.2.1999 sosiaali- ja terveysministeriön alainen, 1.3.1999–2007 

työministeriön alainen) 1991–2007 

Vähemmistövaltuutettu (työ- ja elinkeinoministeriön alainen) 2008- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähteet: Leitzinger 2010, Seppälä 2004, Pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunta 1998, 

Sisäasianministeriö 2013, ”Valtion pakolaisavustuskeskus” elektr. dokumentti. 
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LIITE 3 MAAHANMUUTTAJANAISTEN MUUTTOSYYT 

Taulukoiden maajaottelu ja yleisimmät muuttosyyt. 

Valtioryhmä ja valtiot                                                                                        Yleisimmät muuttosyyt 
 
 
Ruotsi                                                                                                                        Työ, avioliitto, perhesyyt 
 
Läntinen Eurooppa                                                                                    Työ, avioliitto, perhesyyt 
(Alankomaat, Belgia, Britannia, Espanja, Irlanti, Islanti, 
Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Luxemburg, Malta, 
Norja, Portugali, Ranska, Saksa, Sveitsi, Tanska) 
 
Itäinen Eurooppa                                                                                     Työ, avioliitto, perhesyyt 
(Albania, Bulgaria, Romania, Puola, Slovakia, Tšekin 
tasavalta, Unkari 
(turvapaikanhaku: Romania)) 
 
Entinen Jugoslavia                                                                                               Turvapaikanhaku, pakolaisuus 
(Bosnia-Hertsegovina, Kroatia, Kosovo 
Makedonia, Serbia, Montenegro, Slovenia) 
 
Baltian maat                                                                                                                    Työ, avioliitto, perhesyyt 
(Latvia, Liettua, Viro)                                                                               
 
Entinen Neuvostoliitto                                                                                          Työ, avioliitto, perhesyyt 
(Venäjä, Moldova, Ukraina, 
Valko-Venäjä, Armenia, Azerbaidžan, Georgia, 
Kazakstan, Kirgisia, Tadzhikistan, Turkmenistan, 
Uzbekistan)  
 
Turkki                                                                                         Työ, avioliitto, perhesyyt, turvapaikanhaku 
 
Irak                                                                                                                  Pakolaisuus, turvapaikanhaku 
 
Iran                                                                                                                  Pakolaisuus, turvapaikanhaku 
 
 
Lähi-itä                                                                                                                    Työ, avioliitto, perhesyyt 
(Arabiemiirikunnat, Bahrain, Israel, Jemen, Jordania, 
Kuwait, Libanon, Oman, Palestiinan itsehallintoalue,  
Qatar, Saudi-Arabia, Syyria) 
 
Pohjois-Afrikka                                     Pakolaisuus, turvapaikanhaku, perheenyhdistäminen 
Algeria, Egypti, Libya, Marokko, Tunisia                                                               työ, avioliitto, perhesyyt 
 
 
Saharan eteläpuolinen Afrikka                                                                                     Työ, avioliitto, perhesyyt 
Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi,                      (Pakolaisuus Ruanda,  Sudan, Somalia)                  
Djibouti, Eritrea, Etelä-Afrikka, Etiopia, Gabon,  
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, 
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Kap Verde, Kenia, Keski-Afrikan tasavalta, Komorit, 
Kongo, Kongon demokraattinen tasavalta, Liberia, 
Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritius, Mosambik, 
Namibia, Niger, Nigeria, Norsunluurannikko, 
Päiväntasaajan Guinea, Ruanda, Sambia, Senegal, 
Seychellit, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swazimaa, Tansania, 
Togo, Tsad, Uganda, Zimbabwe 
  
Afganistan                                                                                                        Pakolaisuus, turvapaikanhaku 
                                                                                                       
Bangladesh ja Pakistan                                                                                      Työ, avioliitto, perhesyyt 
 
Intia, Nepal ja                                                                                                                  Työ, avioliitto, perhesyyt 
Sri Lanka  
 
Kiina ja Taiwan                                                                                                         Työ, avioliitto, perhesyyt 
 
Thaimaa ja Filippiinit    Avioliitto, perhesyyt 
 
Vietnam                                                                                                    Pakolaisuus, turvapaikanhaku 
 
Itä- ja Kaakkois-Aasia                                                                                          Työ, avioliitto, perhesyyt 
(Bhutan, Brunei, Indonesia, Japani, Kambodža, 
Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois- 
Korea), Korean tasavalta (Etelä-Korea), Laos, 
Malediivit, Malesia, Mongolia, Myanmar, Singapore) 
 
USA, Kanada, Oseania ja Grönlanti                                                                Työ, avioliitto, perhesyyt 
 
Keski- ja Etelä-Amerikka                                                     Työ, avioliitto, perhesyyt (pakolaisuus: Chile) 
(Alankomaiden Antillit, Antigua ja Barbuda, Argentiina, 
Aruba, Bahama, Barbados, Belize, Bolivia, Brasilia, 
Chile, Costa Rica, Dominica, Dominikaaninen 
tasavalta, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, 
Guayana, Haiti, Honduras, Jamaika, Kolumbia, 
Kuuba, Meksiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, 
Peru, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent 
ja Grenadiinit, Suriname, Trinidad ja Tobago, Uruguay, Venezuela) 
 

 

 

 

 

 

Lähteet: Martikainen & Tiilikainen, 2007.  
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LIITE 4: Haastattelukysymykset 

ATANAS ALEKSOVSKIN HAASTATTELUKYSYMYKSET 

 

1. Miten sinun aikanasi ETNO:ssa käsiteltiin maahanmuuttajanaisten kysymyksiä? 

 

2. Kuvaile, millaisilla toimenpiteillä maahanmuuttajanaisten asemaa pyrittiin edistää? 

 

 

3. Millaisia toimenpiteitä sovellettiin maahanmuuttajanaisten kotouttamiseen ollessanne ETNO:n 

kotouttamislain seurantatyöryhmän puheenjohtajana? 

 

4. Vaikuttiko ETNO:n maahanmuuttajanaisten jaoston yhdistyminen maahanmuuttajaperheiden 

jaoston kanssa muutoksia maahanmuuttajanaisten kysymysten painopisteisiin? 

 

 

5. Kuinka paljon näette sen vaikuttaneen, että ETNO sijaitsi työministeriön alaisuudessa?  

 

 

6. Noudattivatko sisäasianministeriön jäsenet oman ministeriönsä linjaa ETNO:ssa? 

 

 

7. Näettekö, että ETNO:n valtionhallinnon edustajat jakaantuivat suhtautumisessaan 

ihmisoikeusnäkökulmaa tai työllisyysnäkökulmaa painottaviin henkilöihin? 

 

 

8. Millaisiin työmarkkinanäkökulmiin maahanmuuttajanaisten suhteen ETNO:ssa kiinnitettiin 

huomiota? 

 

 

9. Millaisiin ihmisoikeusnäkökulmiin näet ETNO:n kiinnitettäneen huomiota maahanmuuttajanaisten 

kohdalla? 
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LEENA-MAIJA QVISTIN HAASTATTELUKYSYMYKSET 

 

1. Mitkä asiat vaikuttivat siihen, että työryhmämuistion toimeksiannon toimiaikaa jatkettiin 

kahdesti? 

 

2. Mitkä tekijät muistat vaikuttaneen siihen, että työryhmämuistio syntyi? 

 

 

3. Työryhmässä oli sosiaali- ja terveysministeriössä työskentelevillä virkamiehillä suurempi edustus 

kuin muilla valtion virastoilla. Näetkö, että tämä vaikutti työryhmämuistion sisältöön? 

 

4. Mitä vaikutuksia työryhmämuistiolla toivottiin olevan? 

 

 

5. Koetko, että pakolaisnaiset ja heidän haavoittuva asemansa oli korostuneena muistiossa? 

 

6. Kokiko työryhmä, että Suomi oli jäljessä sitä maahanmuuttajanaisten aseman suhteen sitovia 

kansainvälisiä sopimuksia? 

 

 

7. Vuosina 1996–1997 taloudellinen laman vaikutukset olivat vielä läsnä. Maahanmuuttajien 

työttömyys oli vuonna 1996 48 %. Miten suurena kysymyksenä mm-naisten kohdalla työttömyys 

nähtiin? 

 

8. Nähtiinkö mm-naisten suhteen tärkeämpänä kotiäitien vai korkeasti koulutettujen 

työllistäminen? 

 

 

9. STM:n pakolaistoimisto, jossa vuoden 1997 työryhmämuistion teon aikaan työskentelit, 

siirrettiin toimeksiannon määräajan sisällä työministeriöön. Vaikuttiko tämä siirto politiikan 

sisältöihin maahanmuuttajanaisten suhteen? 

 

10. Lopuksi, oliko työryhmä tyytyväinen työryhmämuistion lopputulokseen? 
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LEILA MÉLARTIN HAASTATTELUKYSYMYKSET 

 

1. Miksi maahanmuuttajanaisia ei siirretty vuosina 2002–2003 TANE:n ja ETNO:n välisen 

keskustelun aikana TANE:aan? 

 

2. Oliko ennen vuosia 2002–2003 ollut pyrkimyksiä siirtää maahanmuuttajanaisten kysymysten 

käsittely TANE:lle? 

 

 

3. Näkikö TANE, että se olisi pystynyt käsittelemään maahanmuuttajanaisten kysymyksiä 

ETNO:a asiantuntevammin? 

 

4. Oliko TANE:n ja ETNO:n välillä näkemyseroja niistä näkökulmista, joista 

maahanmuuttajanaisten kysymykset nähtiin? 

 

5. Vaikuttiko se, että ETNO oli työministeriön alaisuudessa maahanmuuttajanaisten 

kysymysten käsittelyn näkökulmiin? 


